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Tanulmányok alatti vizsgák követelményei, tervezett időpontjai 

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon diákok osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi 

vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és 

pedagógiai programunk alapján nem meghatározhatók. Ezek a vizsgák az alábbiak: 

• osztályozó vizsgák 

• különbözeti vizsgák 

• pótlóvizsgák 

• javítóvizsgák 

Érintett tanulók: 

• aki osztályozó vizsgára jelentkezik; 

• akit nevelőtestületi határozattal osztályozó vizsgára utasítanak; 

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít; 

• aki számára az igazgató mérlegelési jogköre alapján engedélyezi a pótló vizsga letételét. 

• más intézmények olyan tanulói, akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek 

feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák típusai 

Osztályozóvizsgát a tanuló félévi és év végi osztályzatainak megállapítása érdekében a 

következő esetekben köteles tenni: 

• ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól; 

• ha a tanuló saját kérelmére az osztályzata megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz osztályozó vizsgát; 

• ha az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírttól rövidebb idő alatt tegyen eleget; 

• a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet; 

• egy osztályozóvizsgán egy tantárgy egy évfolyamra vonatkozó követelményeiről 

számolhat be a tanuló, kivétel, ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra 

megállapított tanulmányi követelményeit egy tanévben teljesíti. 
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Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha év végén maximum három tantárgyból elégtelen osztályzatot 

kapott. 

Különbözeti vizsgát tehet az a tanuló, aki: 

• tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez, ha eltérő tantervű intézményből 

érkezett; 

• A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során az intézmény 

vezetője mindig egyedileg dönt a jelentkező tanuló ügyében. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha neki fel nem róható okok miatt: 

• a vizsgáról elkésett; 

• a vizsgára nem ment el; 

• a már általa megkezdett vizsgáról engedéllyel távozott. 

 

A vizsgák szabályozási rendje 

Jelentkezés: A tanuló az osztályozó és javító vizsgára szóban vagy írásban jelentkezhet. A 

vizsgára történő jelentkezéskor az iskola a tanulót a vizsgák konkrét időpontjáról írásban 

tájékoztatni köteles oly módon, hogy a kézbesítés megtörténte és az átvétel időpontja 

megállapítható legyen. 

Időpont: A javítóvizsga letételére augusztus 15-étől augusztus 31-ig terjedő időszakban van 

lehetőség. Konkrét időpontját az intézmény éves munkatervében kell meghatározni. A 

javítóvizsga konkrét időpontjáról az iskola írásban köteles tájékoztatni a tanulót. Különbözeti 

vizsga kérelemre a tanév folyamán bármikor szervezhető. Az osztályozó-, a különbözeti vizsga 

a tanév helyi rendjében meghatározott időben kerül megrendezésre. A konkrét időszakot három 

hónappal korábban kell megállapítani. 
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A vizsga helyszíne: a tanulmányok alatti vizsgát a tanuló abban az iskolában teszi le, 

amelyikkel tanulói jogviszonyban áll. 

Kivétel: 

• különbözeti vizsga: amelyiket a tanuló abban az iskolában tesz le, ahol tanulmányait 

folytatni szeretné; 

• ha független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Vizsgabizottság: 

• a tanulmányok alatti vizsgát három tagból álló bizottság előtt lehet tenni; 

• tagjai pedagógusok; 

• az iskolában szervezett bizottság esetében a bizottság tagja lehet olyan pedagógus, aki 

a tanuló teljesítményét korábban is értékelte; 

• az igazgató legalább két olyan tagot jelöl ki, aki végzettsége, szakképzettsége alapján 

jogosult a vizsgatantárgy tanítására (ha az iskola létszáma megengedi); 

• a független vizsgabizottság előtt tehető vizsgát a kormányhivatal szervezi: 

o a tanuló a vizsgára való jelentkezési kérelmét az intézménybe kell benyújtani, 

melyet az iskola köteles mérlegelési jogkör nélkül továbbítani, 

o a jelentkezés lehetséges időpontjai félév, vagy a tanítási év végét megelőző 

harmincadik nap, 

o a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a kormányhivatal kéri fel a 

feladatok ellátására. 

Az írásbeli vizsga általános szabályai: 

• az írásbeli vizsga megoldására rendelkezésre álló idő minden tantárgy esetében 60 perc; 

• szakértői bizottság szakvéleményével alátámasztott tanulói kérés alapján az igazgató 

engedélyezheti: 

o az írásbeli vizsga meghosszabbítását további 30 perccel; 

o tanulmányai során igénybe vett segédeszközök használatát; 

o írásbeli helyett szóbeli vizsga letételét; 

o egy napon egy tanuló három írásbeli vizsgát tehet; 

o a vizsgák között tartandó pihenőidő minimum tíz, maximum harminc perc lehet. 
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A szóbeli vizsga általános szabályai: 

• egy tanuló egy nap alatt maximum három tantárgyból tehet szóbeli vizsgát; 

• a felelet előtt 30 perc felkészülési időt kell biztosítani tantárgyanként; 

• szakértői bizottság szakvéleményével alátámasztott tanulói kérés alapján: 

o szóbeli helyett írásbeli vizsgát tehet, a megírt dolgozatát a tanuló vagy kérésére 

a vizsgáztató tanár is felolvashatja; 

o a felkészülési idő megnövelhető további tíz perccel. 

Az értékelés rendje 

Vizsgatantárgy írásbeli vizsga szóbeli vizsga gyakorlati vizsga 

magyar nyelv és irodalom x x  

idegen nyelvek/első élő idegen nyelv x x  

matematika x x  

etika  x  

történelem x x  

állampolgári ismeretek x x  

természetismeret/környezetismeret/ 

természettudomány 

x x  

fizika x x  

kémia x x  

biológia x x  

földrajz x x  

ének-zene x  x 

hon- és népismeret  x  

rajz/vizuális kultúra  x x 

dráma és színház x x  

informatika/digitális kultúra   x 

technika, életvitel és 

gyakorlat/technika és tervezés 

  x 

testnevelés és sport   x 
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Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgát, illetve írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, fontos, hogy 

javításkor előre meghatározott pontszám alapján történjen az értékelés. Az egyes 

részpontszámokat és az egyes részekre kapható maximális pontszámokat előre meg kell 

határozni. 

Az egyes vizsgarészekben elért pontszámok összege alapján az osztályzat a következőképpen 

határozandó meg: 

Teljesítmény Érdemjegy 

90 - 100% jeles (5) 

76 - 89% jó (4) 

51 - 75% közepes (3) 

34 - 50% elégséges (2) 

0 - 33% elégtelen (1) 

Nem egész százalékos eredmények esetén a kerekítés általános szabályait kell figyelembe 

venni. 

A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető. Sikertelen osztályozó vizsga után a tanuló 

már csak javítóvizsgát tehet. 

Ha a tanuló teljesítményét a bizonyítványban elégtelenre értékelték és ezért javítóvizsgát 

köteles tenni, a bizonyítvány átvételétől 15 napig kérelmezheti a független vizsgabizottság előtti 

vizsgát. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, a jelentkezés módját és határidejét, 

követelményeit évfolyamonként és tantárgyanként az iskola házirendje tartalmazza. 

Az osztályozó vizsgák évfolyamonkénti, tantárgyankénti és témakörönkénti felsorolását a helyi 

tanterv tartalmazza.  
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Osztályozóvizsga évfolyamonkénti és tantárgyankénti követelményei 

1. évfolyam 

Irodalom:  

• Tisztán, érthetően beszéljen.  

• Értse meg az egyszerű utasításokat és szóbeli közléseket.  

• Alkalmazza a köszönés, a kérés és a megköszönés tanult nyelvi fordulatait.  

• Hang és betű biztos azonosítására legyen képes.  

• Ismert tartalmú és gyakorolt szöveget felkészülés után lassú folyamatossággal, 

szöveghűen olvasson fel.  

• Segítségadással számoljon be olvasmányai tartalmáról, olvasásélményeiről.  

• A tankönyvi szövegeknek megfelelő nehézségű olvasmányok tartalmát néma olvasás 

útján értse.  

• Legyen képes a tartalomra irányuló kérdéseket megválaszolni, egyszerű feladatokat 

megoldani.  

• Fejből tudjon néhány verset, mondókát, nyelvtörőt, találós kérdést.  

• Érthetően, megfelelő hangerővel mondja el a memoritereket. 

• A mondat végét szünettel jelezze.  

• Olvasási hibáit segítségadás mellett javítsa.  

 

Magyar nyelv:  

• Ismerje és nevezze meg a betűelemeket.  

• Ismerje és használja a magyar ábécé betűinek írott alakjait.  

• Rövid szavakat, szókapcsolatokat és mondatokat másoljon nyomtatott mintáról is.  

• Tollbamondás után írjon rövid 2-3 szavas mondatokat és rövid (6 betűnél nem hosszabb) 

szavakat.  

• Jelölje a mondatkezdést és mondazárást. 

• Ismerje az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját.  

• Tapasztalati alapon tudja megkülönböztetni a szöveget, a mondatot, a szót, szótagot, 

hangot és betűt.  

• A szavakat tudja szótagokra bontani.  
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Matematika:  

• Irányok felismerése térben és füzetben: jobb, bal, le, fel stb. 

• Relációk: több, kevesebb, ugyanannyi. 

• Számfogalom a 20-as számkörben; biztos számlálás. 

• Számok írása, olvasása. 

• Páros és páratlan számok felismerése. 

• A számszomszédok ismerete. 

• Számok elhelyezése a számegyenesen. 

• Növekvő és csökkenő számsorozatok képzése adott szabály szerint. 

• Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban. 

• Kéttagú összeg- és különbségalakok ismerete húszas számkörben. 

• Összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában kirakás segítségével, lejegyzés 

számokkal. 

• Egyszerű szöveges feladat értelmezése tevékenységgel. 

• Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, művelettel. 

• Megoldási terv készítése, kiszámítás. 

• Válasz a feladat kérdésére. 

• Egyszerű geometriai formák megnevezése: kör, négyszög, háromszög.  

 

Technika és tervezés: 

• Az eszközöket tudja használni. 

• Ismerje fel személyes használati tárgyainak anyagát. 

• A munkafolyamatotokat tudja elmondani. 

• Tudjon gyurmát formázni, papírt hajtogatni és csomót kötni.  

 

Testnevelés:  

• Egy- és kétkezes dobások pontos végrehajtása. 

• Célba dobás 4-5 m-es távolságra. 

• Tudjon labdát gurítani, vezetni, feldobni, elkapni. 
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Rajz és vizuális kultúra: 

• Készítsen el egy egyszerű ablakdíszt hajtogatással, nyírással. 

• Megkezdett rajzot adott szempontsor szerint fejezzen be. A kép kiegészítése festéssel, 

színezéssel (zsírkréta, színes ceruza) történhet. 

• Fantáziakép készítése: mese, vagy vers illusztráció. 

• Meseillusztráció készítése hallott (tanító által bemutatott) mese alapján.  

 

Etika: 

• A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, 

tisztában legyen legfontosabb személyi adataival. 

• Lássa át társas viszonyainak alapvető rendszerét. 

• Beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás alapvető szabályait. 

  

Idegen nyelv  

• Hallott szöveg értése - a tanuló megért: 

o ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást, arra 

cselekvéssel válaszol;  

o ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést, és arra „rövid 

válasszal” válaszol. 

• Beszédkészség – a tanuló: 

o egy  szóval  vagy  hiányos,  egyszerű  mondatban  válaszol  az  ismert  nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kérdésre,  

o ismert  dolgokat  megnevez,  képek  alapján  önállóan  fel  tudja  idézni  a  tanult 

szavakat. 

o néhány mondókát, verset, dalt reprodukál.   

o ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot 

megért. 
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Ének-zene 

• Éneklés: 

o 10 magyar népi mondóka, népi játék népdal, műdal éneklése emlékezetből, 

egységes hangszínnel, helyes levegővétellel. 

o A gyermekdalokhoz tartozó játékok ismerete, mozgásanyagának megfelelő 

ritmusú és tempójú előadása. 

o Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás.  

• Improvizáció: Saját név ritmikai megjelenítése.  

• Zenei ismeretek: A vonalrendszer ismerete. Ritmusírás. 

 

 

2. évfolyam 

Irodalom: 

• Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel.  

• A mondat végét és a vesszőt érzékeltesse.  

• Az olvasott szöveg témáját, szereplőit, főbb eseményeit nevezze meg.  

• Segítséggel emelje ki az olvasottak lényegét.  

• A szöveg használatával oldja meg a szövegértést vizsgáló egyszerű feladatokat.  

• Legyen képes két-három összefüggő mondat alkotására képek, képsorok alapján, adott 

vagy választott témáról nevelői segítséggel, kérdések alapján.  

• Követhetően számoljon be olvasmányai tartalmáról.  

• Legyen képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji jellemzőjük alapján 

(mese, költemény, mondóka, találós kérdés).  

• Szöveghűen idézze fel a következő szépirodalmi műveket: Petőfi Sándor: Anyám 

tyúkja; József Attila: Altató; Weöres Sándor két költeménye; kortárs magyar lírikusok 

műveiből néhány alkotás.  
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Magyar nyelv:  

• Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat: hang, betű, szó, mondat, 

szótag, szótő és toldalék, mondatfajták.  

• Sorolja fel az ábécé hangjait.  

• Használja a betűrendet gyakorlati feladatokban.  

• Alkalmazza a begyakorolt szókészlet körében a helyesírási szabályokat: - időtartam 

jelölése - kiejtéstől eltérő hang-kapcsolatok.  

• Jelölje helyesen a „j” hangot 10-20 begyakorolt szóban.  

• Válassza el helyesen az egyszerű szavakat.  

• Másoláskor ne vétsen hibát.  

• Ismerje fel a beszélői szándékot a kijelentő és kérdő mondatokban.  

• Jelölje a mondatkezdést és mondatzárást.  

• Írása legyen rendezett és olvasható. 

 

 Matematika: 

• A gondolatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. 

• Biztos számfogalom a 100-as számkörben. 

• Számolási készségek, számolási eljárások alkalmazása. 

• Sorozatok folytatása. 

• Műveletvégzés: bontás, összeadás, kivonás, pótlás a 100-as számkörben. 

• A szorzó-bennfoglaló táblák ismerete, alkalmazása. 

• Szöveges feladatok megoldása a tanult algoritmus alapján. 

• A tanult geometriai fogalmak, tulajdonságok megnevezése. 

• Mennyiségfogalmak ismerete 100-as számkörben.  

 

Környezetismeret 

• Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni. 

• Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről. 

• Ismert témakörben csoportosítson megadott szempont szerint. 

• Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes 

sorrendben. 
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• Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. 

• Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit. 

• Tájékozódjon jól saját testén. Ismerje és használja a helyet, helyzetet jelentő 

kifejezéseket.  

 

Technika: 

• Az eszközöket tudja használni. 

• Képes legyen kiválasztani önállóan a megismert anyagok közül tulajdonságaik alapján 

az anyagot; alakítani, szerelni, tárgyat készíteni.  

 

Testnevelés: 

• A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. 

• Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, stb.) elfogadható végrehajtása.  

 

Rajz és vizuális kultúra:  

• Készítsen el egy egyszerű tárgyat, díszt hajtogatással, nyírással. 

• Megkezdett rajzot megadott szempontok szerint, többféle megoldással tudjon befejezni. 

A kép kiegészítése festéssel, színezéssel (zsírkréta, színes ceruza) történhet. 

• Adott témáról (mese, vers), korának megfelelő, felismerhető, személyes én kifejező 

alkotás készítése. 

• Saját élmény alapján mesefilmről kép készítése. 

 

Etika: 

• Legyen tudatában a szeretetkapcsolatok fontosságának. 

• Törekedjen arra, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható módon nyilvánítsa ki. 

• Érezze a hagyományok közösségmegtartó erejét. 
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Idegen nyelv: 

• Hallott szöveg értése – a tanuló megért: 

o ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást, arra 

cselekvéssel válaszol;  

o ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést és arra válaszolni is 

tud.  

• Beszédkészség – a tanuló: 

o egy  szóval  vagy  hiányos,  egyszerű  mondatban  válaszol  az  ismert  nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kérdésre,  

o ismert dolgokat megnevez, 

o néhány mondókát, verset, dalt reprodukál. 

• Olvasott szöveg értése – a tanuló: 

o felismeri a tanult szavak írott alakját,  

o ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot 

megért;  

o ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt 

megtalál.  

• Íráskészség – a tanuló: 

o -helyesen lemásol ismert szavakat, rövid mondatokat. 

o -Emlékezetből kép alapján szavakat felidéz és azokat le is írja. Legyen képes 

elkülöníteni az idegen nyelven és a magyar nyelven írott szövegeket. 

 

Ének-zene 

• 10 magyar népi mondóka, népi játék népdal, műdal éneklése emlékezetből, egységes 

hangszínnel, helyes levegővétellel.  

• A gyermekdalokhoz kapcsolódó játékok ismerete, mozgás anyagának megfelelő 

ritmusú és tempójú előadása.  

• Kifejező szöveghű éneklés, a dalok ritmusának, hangulatának megfelelően.  

• A tanult ritmusértékek felismerése, hangoztatása kottaképről.  

• A vonalrendszer ismerete.  

• Ritmusírás 
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3. évfolyam 

Irodalom: 

• Ismert tartalmú szöveg olvasásánál törekedjen a folyamatos olvasásra, de legalább 

szólamosan olvasson fel felkészülés után.  

•  Az életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű olvasmányt néma olvasás útján 

értse meg, és bizonyítsa azt szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával.  

• Ismerje fel, és értse meg azokat a különböző típusú, műfajú szövegeket, amelyekről 

tanult (elbeszélés, ismeretközlő szöveg).  

• Nevezze meg olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket. Azonosítsa a történet idejét és helyszínét; a cselekmény kezdő- és 

végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. 

•  Konkrét esetekben ismerje fel a mesére jellemző fordulatokat, szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket.  

• Legyen képes az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, több 

összefüggő mondattal elmondani - esetleg tanítói segítséggel.  

• Legyen képes szöveghűen felidézni a következő szépirodalmi műveket: Petőfi Sándor: 

Füstbe ment terv, illetve kortárs magyar lírikusok műveiből néhány alkotás; részletek 

Kölcsey Ferenc: Hymnus; Vörösmarty Mihály: Szózat című művéből.  

• Tudjon (5-6 mondatos) elbeszélést írni (képsor alapján), a tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával (címadás, mondatok közti tartalmi kapcsolat, bekezdések).  

• Legyen képes a tanító útmutatásai alapján kijavítani fogalmazási és helyesírási hibáit.  

 

Magyar nyelv: 

• Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek.  

• Írástempója lendületes legyen, írástechnikai hibát ne kövessen el.  

• Képes legyen felismerni, megnevezni és megfelelően jelölni a mondatfajtákat.  

• Toldalékos formájukban, szövegben is ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajokat 

(főnév, ige, melléknév).  

• Legyen képes a szövegkörnyezetnek megfelelően használni az igeidőket és az 

igekötőket.  
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• Alkalmazza helyesen a szabályokat a tulajdonnevek, a ragos főnevek és a fokozott 

melléknevek írásakor.  

• Jelölje helyesen a hangok hosszúságát a begyakorolt szókészlet körében.  

• Legyen biztos a kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak helyesírásában.  

• Tudja a j hang helyes jelölését a begyakorolt szókészletben.  

• Legyen képes az elválasztás szabályainak alkalmazására egyszerű szavak írásakor.  

• A mondatot nagybetűvel kezdje és mondatvégi írásjellel zárja.  

• Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén önállóan vagy tanítói 

segítséggel javítsa.  

 

Matematika: 

• Számok írása, olvasása 1000-ig. 

• Nagyságviszonyok jelölése. 

• Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

• Egyszerű sorozatok folytatása. 

• Az alapműveletek eljárásainak alkalmazása írásban, az eredmények ellenőrzése. 

• Egyszerű nyitott mondatok kiegészítése igazzá, hamissá. 

• Különböző mértékegységek alkalmazása, egyszerű átváltások alkalmazása. 

• Szöveges feladatok megoldása a tanult algoritmus alapján. 

• Testek és síkidomok rövid jellemzése. 

• A biztos, lehetetlen, lehetséges szavak mögötti tartalom megértése.  

 

Környezetismeret:  

• A tanult növények és állatok jellemző tulajdonsága. 

• Olvadás és az oldódás közti különbségek, halmazállapotváltozások. 

• Az égés feltételeinek ismerete. 

• Az emberi test felépítésének ismerete, testrészek megnevezése. 

• Ismerje a fő világtájakat, jelölje a lap megfelelő pontján. 

• Ismerje hazánk nevét, fővárosát, nagyobb folyóink nevét, nemzeti jelképeinket.  
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Technika: 

• Megfelelő jártassággal bánjon az ollóval, tűvel, ragasztóval, késsel. 

• Önállóan legyen képes a választott ünnepkörhöz kapcsolódó produktumot készíteni.  

 

Testnevelés:  

• Törekedjen a gimnasztikai feladatok fegyelmezett végrehajtására. 

• A futás, az ugrás és a dobás feladatokat elfogadhatóan hajtsa végre. 

• Tudjon adott számú támasz-, függő-, és egyensúlygyakorlatot végrehajtani.  

 

Rajz és vizuális kultúra:  

• Konstruáló munkájával - annak szabályainak betartásával - készítsen el egy, a 

rendeltetésének megfelelő tárgyat. (pl. álarc). 

• Modell alapján kompozíció, virágcsendélet (festmény, rajz) készítése. 

• A takarás fogalmának érzékeltetése. 

• Vetített gyermekirodalmi alkotás részletéből (pl. A kis bicebóca) rajz készítése. 

• Képes legyen 2 szobrot és 2 festményt felismerni.  

 

Etika: 

• Érzelmileg kötődjön a magyar kultúrához. 

• Tudja, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona. 

• Legyen képes tartós kapcsolatot kialakítani, törekedjen a kapcsolatok ápolására. 

 

Idegen nyelv 

• Hallás utáni megértés: 

o A tanuló értse meg a pedagógusnak az óravezetésével kapcsolatos egyszerűbb 

utasításait.  

o A pedagógus, társai és a hanghordozó által megfogalmazott kérdésre tudjon 

nonverbális választ adni, mozgással vagy egyéb cselekvéssel a kérést teljesíteni. 

o Képes legyen az ismert gyermekirodalmi alkotásokat (dal, mondóka, játék stb.) 

megérteni. Értsen meg ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. 
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• Beszédkészség: 

o A tanuló a legalapvetőbb tanult kommunikációs szándékot legyen képes 

kifejezni a köszönés, bemutatkozás, megköszönés nyelvi formái). 

o Legyen képes  a  tanórai  egyszerű interakciókban  részt  venni  és  ezekben  

rövid válaszokat adni tudjon egyszerű információkat adni és kapni saját 

közvetlen világáról. 

• Olvasási készség: 

o A tanuló ismerje fel az idegen nyelvi ábécé betűit. 

o Ismerje fel a tanult szavak írott alakját. 

o A tanult gyermekirodalmi alkotásokat tudja írott alakjukban követni. 

o Ismert nyelvi elemekből álló rövid mondatokat értsen meg. 

o Tegye meg a kezdő lépéseket az alapvető olvasási stratégiák kialakítására. 

• Íráskészség: 

o A tanuló legyen képes az idegen nyelvi ábécé betűinek leírására. 

o Legyen képes elkülöníteni az idegen nyelven és a magyar nyelven írott 

szövegeket. 

o Tudjon tanult szavakat és mondatokat felidézni. 

o Legyen képen egyszerű nyelvtani szerkezetek önálló alkotására. 

o Írásban tudjon egyszerű kérdéseket feltenni és arra válaszolni. 

o Tudjon alkotni képről rövid mondatokat. 

 

Ének-zene 

• A dalanyagból kiválasztott 10 dal éneklése emlékezetből, a tanult technikai 

megoldások, tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazásával. 

• Azonos dallamhoz befejezés rögtönzése. 

• A kürt és az üstdob megnevezése hangzás alapján. 

• Zenei olvasás-írás, zenei ismeretek: Ritmusképletek elrendezése, ütemmutató szerint. 
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4. évfolyam 

Irodalom: 

• Értelmesen és érthetően fejezze ki gondolatait.  

• Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat.  

• Felkészülés után folyamatosan, érthetően és értelmezően olvasson fel ismert szöveget.  

• Életkorának megfelelő terjedelmű szöveget értsen meg néma olvasás útján, és 

bizonyítsa a megértést egyszerű szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával.  

• Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg.  

• Mondja el az olvasottak tartalmát.  

• Nevezze meg olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket.  

• Azonosítsa a történet idejét és helyszínét, a cselekmény kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét  

• Tudjon mese, történet eseményével, szereplőivel kapcsolatban kérdést megfogalmazni, 

összefüggően 5-6 mondatot alkotni élményeiről.  

• Szöveghűen idézze fel a következő szépirodalmi műveket, illetve azok részleteit: 

népdalszövegek, József Attila: Mama; részletek Kölcsey Ferenc: Himnusz 2 versszak; 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal; Petőfi Sándor: Tisza 3 versszak; illetve kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány alkotás.  

• Legyen képes felidézni történelmünk és kultúránk néhány kiemelkedő alakját, és tudjon 

hozzájuk rendelni néhány fontos jellemzőt.  

• Adott vagy választott témáról 6-8 mondatos fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási 

ismeretek alkalmazásával.  
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Magyar nyelv:  

• Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

•  Ismerje fel és megfelelően jelölje a mondatfajtákat.  

• Ismerje fel a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév, számnév, névelő, névutó, 

személyes névmás, kérdő névmás) és nevezze meg azokat szövegben is.  

• Megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket.  

• A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat 

(tulajdonnevek fajtái, keltezés helyesírása egyféleképpen, j hang jelölése).  

• Ne ejtsen mondatkezdési, mondatzárási, elválasztási hibát, általában kevés hibát vétsen. 

• Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek.  

• Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.  

 

Matematika: 

• Számfogalom bővítése 10000-ig. 

• Alaki, helyi, valódi érték. 

• Szóbeli és írásbeli műveletek biztonságos értelmezése és megoldása. 

• A zárójel használata, műveleti sorrend. 

• Szöveges feladatok megoldása a tanult algoritmus alapján. 

• Számsorozatok folytatása. 

• Testek, síkidomok felismerése, csoportosítása. 

• Mértékegységek ismerete, átváltások szabvány mértékegységekkel. 

• Kerület és terület kiszámítása oldalak adataiból.  

 

Környezetismeret: 

• Tudjon a megismert élőhelyeket és élőlényeket a megadott szempontok szerint 

csoportosítani. 

• Ismerje az élőlények, élettelen dolgok általános jellemzőit. 

• Tudjon jellemezni emlőst, madarat, rovart. 

• Ismerje a térképen való tájékozódás alapjait. 



 

5000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 56 / 511-050, 

e-mail: szego.szolnok@hotmail.com, web: https://www.szegoszolnok.com 

 

• Ismerje hazánkat, fővárosát, tájait, megyéit, szomszédos országokat. 

• Ismerje az egészséges életmód fő összetevőit.  

 

Technika: 

• Mérés centiméter pontossággal. 

• Alaprajz, nézetrajz és tárgy megfeleltetése. 

• Egyszerű tárgyak készítése, kipróbálása. 

• A gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete.  

 

Testnevelés: 

• Rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. 

• Mászás kötélen 2-3 fogással. 

• A futás, az ugrás és a dobás feladatok elfogadható végrehajtása. 

• A támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok teljesítése.  

 

Rajz és vizuális kultúra: 

• Meseillusztráció, vagy adott téma ábrázolása során emberi mozgásforma megjelenítése 

(rajzon, festményen). Készítsen el önállóan, modell alapján egy tárgyat. (pl.: báb). 

• Vetített gyermekirodalmi alkotás részletéből (pl.: Tenkes kapitánya) rajz készítése. 

 

Etika: 

• A tanulónak életkorának megfelelő szinten legyen reális képe önmagáról, érezzen 

késztetést arra, hogy fejlessze önmagát. 

• Értse, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, törekedjen azok 

betartására. 

• Legyen képes jelenségeket, eseményeket, helyzeteket erkölcsi szempontból értékelni 
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Idegen nyelv: 

• Hallás utáni megértés: 

o A tanuló értse meg a pedagógusnak az óravezetésével kapcsolatos egyszerűbb 

utasításait.  

o A pedagógus, társai és hanghordozó által megfogalmazott kérdésre tudjon 

nonverbális választ adni, mozgással vagy egyéb cselekvéssel a kérést teljesíteni. 

o Képes legyen az ismert gyermekirodalmi alkotásokat (dal, mondóka, játék stb.) 

megérteni. Értsen meg ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. 

• Beszédkészség: 

o A tanuló a legalapvetőbb tanult kommunikációs szándékot legyen képes 

kifejezni (a köszönés, bemutatkozás, megköszönés nyelvi formái). 

o Legyen képes a  tanórai  egyszerű  interakciókban  részt  venni  és  ezekben  

rövid válaszokat adni tudjon egyszerű információkat adni és kapni saját 

közvetlen világáról. 

• Olvasási készség: 

o A tanuló ismerje fel az idegen nyelvi ábécé betűit. 

o Ismerje fel a tanult szavak írott alakját. 

o A tanult gyermekirodalmi alkotásokat tudja írott alakjukban követni. 

o Ismert nyelvi elemekből álló rövid mondatokat értsen meg. 

o Egyszerű, ismert mondatokat, szavakat önállóan olvas.  

• Íráskészség: 

o A tanuló legyen képes az idegen nyelvi ábécé betűinek leírására.  

o Legyen képes elkülöníteni az idegen nyelven és a magyar nyelven írott 

szövegeket. 

o Tudja a tanult szavakat és mondatokat felidézni. 

o Képes egyszerű nyelvtani szerkezetek önálló alkotására. 

o Írásban tudjon egyszerű kérdéseket feltenni és arra válaszolni. 

o Tudjon képről rövid mondatokat alkotni. 
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Ének-zene: 

o A dalanyagból kiválasztott 10 magyar népdal, műdal éneklése emlékezetből. 

o A Himnusz szöveghű éneklése. 

o Ritmussor szabad és kötött szempontok szerinti rögtönzése maximum 8 ütem 

terjedelemben. 

o A meghallgatott zenés mesék felidézése. 

o A tanult népdalok felismerése zeneművekben, feldolgozásokban. 

o Az alsó tagozaton tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és 

megszólaltatása kottaképről. 

 

 

5. évfolyam 

Irodalom: 

• A népmesék műfaji jellemzői, népmesei hősök, műmesék összehasonlítása a 

népmesékkel 

• Rövid szöveg értelmezése szövegértő feladatsor segítségével 

• A mítoszok – görög mitológia; mese, monda, mítosz, mitológia fogalmának 

megkülönböztetése 

• A Biblia világa: 

o szent iratok: Ószövetség, Újszövetség, próféta, zsoltár, apostol, evangélium, 

teremtéstörténet 

o A világ teremtése; Noé; Jézus születése; A betlehemi királyok 

• Petőfi Sándor: János vitéz -memoriter: részletek 

o cselekmény, jellemek, helyszínek, 

o a szöveg néhány részletében a poétikai eszközök felismerése, szerepük 

értelmezése: verselés, szóképek, alakzatok 

• alapvető verstani és műfaji fogalmak megismerése, alkalmazása a mű bemutatásakor 

• Az elbeszélő költemény, a regény műfaji jellemzői 

• Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék- memoriter 
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• Arany János: Családi kör c. művének értelmezése, memoriter: részletek 

o A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének felismerése irodalmi szövegek 

által 

o Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus 

rokonságának, problémafelvetéseinek összehasonlítása 

o Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, 

azok személyes élethelyzethez kapcsolása 

• Arany János: Rege a csodaszarvasról- memoriter: részletek 

o mese, mítosz, rege műfaji jellemzőinek összevetése, megkülönböztetése 

o Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó 

földrajzi és történelmi kérdések értelmezése 

• Petőfi Sándor: Az Alföld c. művének értelmezése, memoriter nem 

o A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező szöveg 

megértése, összehasonlítása 

o A táj- és környezetfestés eszközeiként szolgáló nyelvi formák felismerése 

• Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című művének sok szempontú megközelítése 

o cselekmény, szerkezet, főbb témái (pl. barátság, közösség, önfeláldozás, 

gyerekek-felnőttek, hűség-árulás) 

o -a regény szereplői, csoportosításuk, a köztük lévő viszonyok, a szereplők több 

szempontú jellemzése 

• Választható magyar ifjúsági vagy meseregény (egy kiválasztása kötelező): Móra 

Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér, Szabó Magda: Tündér Lala, Fekete István: A 

koppányi aga testamentuma, Fekete István: Bogáncs. 

o Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység 

áttekintő megértése, és egyes szövegrészletek részletező feldolgozása 

o A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

o A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

o Egyes szereplők jellemzése 

o Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 
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• Fogalmak: népmese, műmese, mesetípusok, mesekellékek, mesealak, meseformálás, 

kaland, motívum, monda, rege, mítosz, valamint a témakörhöz választott szövegek 

elemzéséhez kapcsolódó fogalmak: hagyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, 

hazaszeretet, eredetmonda, dal, életkép, idill, lírai én. 

 

Magyar nyelv: 

• A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető 

szabályaival, alkalmazza őket. 

• Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat. 

• Rendelkezzen megfelelő szókinccsel, aktivizálja a szövegalkotó feladatokban. Legyen 

képes összefüggő mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, 

olvasmányai tartalmáról. 

• Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

• Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. 

• Ismerje az írott kisbetűket és nyomtatott kis-, nagybetűket. 

• Írása legyen rendezett, pontos. 

• Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat. 

• Alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. 

• Jelölje helyesen a j hangot 10-20 begyakorolt szóban. 

• Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

 

Történelem: 

• Az írásbeli vizsga követelményei témakörönként: 

o Személyes történelem 

▪ Információk gyűjtése képi és tárgyi forrásokból megadott szempontok 

szerint. 

▪ A régészek munkájának felidézése 

▪ A történelmi idő ábrázolása vizuális eszközökkel. 
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o Fejezetek az ókor történetéből 

▪ Az ókori egyiptomi, görög és római életmód főbb vonásainak felidézése. 

▪ Az ókori hadviselés legalapvetőbb jellemzőinek bemutatása. 

▪ A nomád életmód, gazdálkodás és hadviselés alapvető 

jellegzetességeinek felidézése. 

o A kereszténység 

▪ Jézus élete legfontosabb eseményeinek bemutatása. 

▪ Jézus erkölcsi tanításainak értelmezése. 

▪ A kereszténység elterjedésének állomásai 

o A középkor világai 

▪ A középkori és a mai életforma néhány jellegzetességének 

összehasonlítása. 

▪ Az egyes középkori társadalmi rétegek életformája közti eltérések 

összehasonlítása. 

▪ A középkori hadviselés legalapvetőbb jellemzőinek bemutatása. 

o Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 

▪ A mondák és a valóság közötti kapcsolatok és ellentmondások 

felismerése. 

▪ Rekonstrukciós rajzok, ábrák elemzése a honfoglaló magyarok 

viseletéről, lakóhelyéről, fegyverzetéről. 

▪ A tanult Árpád-kori történelmi személyek jelentőségének felismerése. 

▪ A tanult uralkodók elhelyezése az időszalagon. 

• A szóbeli vizsga kulcskövetelményei: 

o Egyetemes történelmi témák 

▪ Az ókori Hellász öröksége 

▪ Az ókori Róma öröksége 

▪ A görög-római hadviselés 

▪ Képek a népvándorlás korából 

▪ Az Ószövetség népe 

▪ Jézus élete, tanításai és a kereszténység 
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▪ Élet a várban – egy magyar vár (pl. Visegrád) és uradalom bemutatásával 

▪ Élet a kolostorban – egy magyar kolostor (pl. Pannonhalma) 

bemutatásával 

▪ Élet a középkori városban – egy magyar város (pl. Buda) bemutatásával 

▪ A keresztes lovagok világa 

o Magyar történelmi témák 

▪ Történetek a magyarok eredetéről 

▪ Honfoglalás és kalandozások 

▪ Szent István és a magyar állam 

▪ Árpád-házi királyportrék 

▪ Árpád-kori szentek 

▪ Árpád-kori győztes harcok és csaták 

▪ Magyarország koronázási jelvényei 

 

Matematika: 

• Számtan, algebra: 

o  A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két 

szám összehasonlítása. 

o  A tízes számrendszer biztos ismerete. 

o  Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok 

körében. 

o Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek, (legfeljebb ezredeket tartalmazó) tizedes 

törtek összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének 

ellenőrzése. 

o  Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. 

o  Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 

• Összefüggések, függvények, sorozatok 

o  Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása 
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• Geometria, mérés 

o  Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. 

o  Felezőmerőleges szemléletes fogalma. 

o  Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának 

kiszámítása konkrét esetekben. 

o Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét 

gyakorlati feladatokban. 

o A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei. 

• Valószínűség, statisztika 

o  Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. 

o  Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 

 

Természettudomány: 

• A növények testfelépítése 

o A növények életfeltételei 

o A virágos növények testfelépítése, a növényi szervek feladatai 

o Hazánkban termesztett zöldségfélék (paprika, paradicsom, burgonya, fejes 

káposzta, vöröshagyma, fokhagyma, sárgarépa, petrezselyem) környezeti 

igényei, jellemzői, táplálkozásban betöltött szerepük 

o Egyéves (egynyári), kétéves (kétnyári) növény, évelő növény fogalma 

o Hazai gyümölcsfáink (almafa, őszibarackfa, szilvafa), a szőlő és a diófa 

környezeti igényei, jellemzői, terméstípusok és táplálkozásban betöltött 

szerepük 

o A veteményeskertek leggyakoribb kártevői (monília, peronoszpóra, lisztharmat, 

háztalan csigák, burgonyabogár, káposztalepke, almamoly, szilvamoly) és az 

ellenük való védekezés 

o Puhatestűek jellemző tulajdonságai 

o A környezetkímélő gazdálkodás 
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• Az állatok testfelépítése 

o Életjelenségek 

o Egysejtűek közös jellemző tulajdonságai 

o Gerinctelenek fogalma 

o Gyűrűsférgek közös jellemző tulajdonságai (földigiliszta) 

o A mézelő méh (testfelépítése, életmódja) A méhcsalád 

o Gerincesek fogalma 

o A házityúk (testfelépítése, életmódja). A madarak közös jellemző tulajdonságai 

o A szarvasmarha, a juh, a kecske, a házisertés (testfelépítése, táplálkozása, 

szaporodása) 

o A kutya, a házi macska (testfelépítése, életmódja, szaporodása) 

o Állatok a városban (házi veréb, füstifecske testfelépítése, életmódja) 

o A felelős állattartás szabályai 

• Anyagok és tulajdonságaik 

o Az anyagok tulajdonságai 

o Halmazállapotok és halmazállapot-változások 

o Az anyagok összetétele (egynemű anyag, keverék). Keverékek szétválasztása 

o A talaj (kialakulása, alkotórészei, termőképessége, talajvédelem) 

o A víz (tulajdonságai, oldódás, természetes vizek) 

o A levegő (kimutatása, légnyomás, összetétele) 

o Az égés feltételei. A gyors égés és a lassú égés. Tűzvédelem, tűzoltás 

o Természetes és mesterséges anyagok a környezetünkben (felhasználásuk, 

környezetre gyakorolt hatásuk) 

• Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 

o A mérés fogalma, fejlődése. Mérőeszközök 

o Mennyiségek, mértékegységek (hosszúság, tömeg, térfogat) 

o A hőmérséklet mérése, mérőeszköze, mértékegysége 

o Napi középhőmérséklet, napi hőingás, évi középhőmérséklet, évi közepes 

hőingás mérése 

o Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek adatainak 

leolvasása 
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• Tájékozódás az időben 

o Az idő és mértékegységei 

o A Föld mozgásai (tengely körüli forgás, Nap körüli keringés) Iránya és 

időtartama 

o A világegyetem és a csillagok keletkezése 

o A Naprendszer és bolygói 

o A Hold jellemzői. A holdfogyatkozás 

o A földtörténeti korok eseményei 

o Időzónák a Földünkön 

• Tájékozódás a térben 

o A térkép fogalma, méretaránya. 

o A térkép fajtái (domborzati, közigazgatási) 

o A térkép jelrendszere 

o A domborzat ábrázolása (síkság, dombság, hegység, tengerszintfeletti 

magasság, szintvonalak) 

o Mérések a térképen 

o Tájékozódás a térképen (iránytű, tájoló, keresőhálózat, digitális térkép 

használata) 

o Tájékozódás a szabadban 

• Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 

o Az időjárás elemei (napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék) 

o A levegő felmelegedése (napsugarak hajlásszöge, üvegházhatás) 

o A víz körforgása. A csapadék keletkezése, fajtái 

o A szél (keletkezése, iránya, erejének hasznosítása) 

o Az éghajlat fogalma 

o Az éghajlati diagram adatainak leolvasása 

o Az éghajlati térképek adatainak leolvasása 

o Éghajlati övezetek 

o Éghajlat-módosító hatások 
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Digitális kultúra: 

• Elmélet 

o A számítógép működése. Hardvereszközök, csoportosításuk. 

o Szoftverek csoportosítása, operációs rendszer fogalma. 

o Operációs rendszer: elnevezések, ablakok felépítése. 

o Fájlok, mappák, meghajtók azonosítása. Fájltípusok. 

o A Word képernyőfelépítése 

o A Power Point képernyőfelépítése 

• Gyakorlat: 

o Online kommunikáció: 

▪ Elektronikus levelezés. Levél írása, küldése, fogadása. Válaszadás. 

Levél továbbítása. Mellékletek csatolása, fogadása. 

▪ A Google Classroom használata. Fájlok letöltése, módosítása, mentése, 

feltöltése. 

o Word – szövegszerkesztés 

▪ Szöveg írása, javítása. 

▪ Betűformázás, bekezdésformázás. 

▪ Képek beillesztése. 

▪ Kép tulajdonságainak megváltoztatása. 

▪ Dokumentum mentése. 

o Power Point: bemutatókészítés: 

▪ Egyszerű bemutató készítése. 

▪ Diák elrendezésének módosítása, szöveg bevitele, kép beillesztése, 

formázása. 

▪ Áttűnések, animációk beállítása. 

▪ Bemutató mentése. 

o Az információs társadalom, E-világ 

▪ A böngészőprogram kezelése. 

▪ Keresés a weben. 

▪ Tematikus és kulcsszavas keresők használata. 

▪ Képek, szövegrészek másolása, mentése. 
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o Algoritmizálás és blokkprogramozás: 

▪ A Scratch program használata. 

▪ Blokk, blokkprogramozási környezet, programozás, 

munkaterület/kódterület, blokkok kategóriái, műveletek blokkokkal, 

program végrehajtása, futtatása, tesztelés, elemzés, hibajavítás, program 

mentése, betöltése, szereplő alakjának (jelmez) beállítása, háttérkép 

beállítása. 

o Robotika: 

▪ Programozzunk micro:biteket! Animációk készítése. 

 

Testnevelés: 

• Természetes és nem természetes mozgások: 

o A tanítási órákon a gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő 

intenzitású végrehajtása. 

o 6-8 gyakorlattal legyenek képesek önálló bemelegítés végrehajtására. 

o A gimnasztikában használt alapvető szakkifejezéseinek megértése, 

rendgyakorlatok ismerete. 

o A helyes testtartás megőrzését, illetve fejlesztését célzó gerinctorna gyakorlatok 

ismerete. 

• Sportjátékok: (kosárlabdázás, röplabdázás és labdarúgás) 

o A tanév során tanult technikai elemek bemutatása, alapvető játékszabályok 

ismerete, taktikai elemek használata játékszituációkban. 

• Atlétikai jellegű feladatok: 

o Futóiskola gyakorlatok ismerete és helyes végrehajtása, álló- és térdelőrajt 

indítási jelre történő bemutatása. 

o Lányok 3 percig, fiúk 4 percig legyenek képesek folyamatosan futni. 

o Helyből távolugrásnál a lányok érjenek el minimum 120 cm-es, fiúk 130 cm-es 

eredményt. 

o Tegyenek kísérletet a távolugrásban és a magasugrásban a tanult technikával. 

o Kislabdahajításnál érjenek el minimum: a fiúk 20 m, a lányok 15 m-es 

eredményt. 
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• Torna jellegű feladatok: 

o A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

o Talajgyakorlat – a kötelező és választható elemekből önálló gyakorlat 

összeállítása és bemutatása (4 elem) 

o Szekrényugrás – Hosszába állított, 3 részes ugrószekrényre tudjon az 

ugródeszka használatával felguggolni, és mutasson be homorított leugrást 

o Kötél- és rúdmászás – Legyen képes testsúlyát néhány másodpercig megtartani 

a szeren, illetve tegyen kísérletet a mászásban. 

o Aerobik – Az aerobik alaplépések ismerete, összekapcsolása egyszerű 

kartartásokkal és kargyakorlatokkal. 

• Alternatív környezetben űzhető sportok: 

o A választott aktivitások (asztalitenisz, tollaslabda, floorball, trambulin, téli 

játékok hóban és jégen, méta) játékszabályainak, játékmenetének, technikai-

taktikai elemeinek ismerete és alkalmazása. 

o A kerékpározás kresz szabályainak ismerete és alkalmazása a közlekedésben. 

• Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok: 

o Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható szintű bemutatása. 

o A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok, játékok szabályainak ismerete és 

alkalmazása. 

o Grundbirkózás: Fogáskeresések állásban, megfogások és fogásmódok 

bemutatása. 

 

Technika és tervezés: 

• Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való 

hatékony és tudatos gazdálkodás módjaival; érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, 

az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét. 

• Ismeri az ételkészítési eljárásokat és az elkészítésükhöz szükséges konyhai eszközöket. 

• Értelmezni tudja az ételrecepteket. Az étkezés alapvető illemszabályait tudja. 

• A mesterséges és az épített környezet jellemzőit ismeri. 
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• Ismeri a legfontosabb településfajtákat, azok jellemzőit; elemzi a lakóépületek és a 

természeti környezet közötti kapcsolatot. 

• A háztartásban használt veszélyes anyagokat ismeri, veszélyeit meg tudja nevezni. 

• Centiméter pontossággal becsül.  Ismeri a műszaki ábrázolás jeleit. Milliméter 

pontossággal mér. A modell és a makett közti különbséget el tudja magyarázni. 

• Ismeri a természetes textil alapanyagokat, textilkészítési eljárásait: szövés, hurkolás. 

• Ismeri a papíralapanyagokat, papírfajtákat, azok tulajdonságait. 

• Ismeri a közúti közlekedés hierarchiáját, a gyalogos közlekedés szabályait. Ismeri az 

épített környezet szerkezeti elemeit, anyagait, funkcióit. 

 

Rajz és vizuális kultúra: 

• Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 

o emelje ki a látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi 

jellemzőit 

o használja fel alkotómunka során a már látott képi inspirációkat; 

o mutassa be a látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzelt 

látvány egészét, fogalmi és vizuális eszközökkel és jelenítse meg, 

rekonstruálja azt; 

o szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján képzelje el és jelenítse meg a 

látványt, egyénileg és csoportmunkában is; 

o a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan 

válassza szét; 

o különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével 

tapasztalatait vizuálisan jelenítse meg; 

o különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket hasonlítsa össze, elemezze 

  



 

5000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 56 / 511-050, 

e-mail: szego.szolnok@hotmail.com, web: https://www.szegoszolnok.com 

 

• Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 

o látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit emelje 

ki, mutassa be; 

o alkotómunka során használja fel a már látott képi inspirációkat; 

o adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keressen többféle forrásból; 

o ismerje fel az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, 

alkotókat, az ajánlott képanyag alapján; 

o különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével 

tapasztalatait vizuálisan jelenítse meg; 

o szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján képzelje el és jelenítse meg a 

látványt 

o megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzítse, mások számára 

érthető vázlatot készítsen; 

o adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, 

helyzeteket, történeteket részletesen képzeljen el, fogalmi és vizuális 

eszközökkel mutasson be és jelenítse meg; 

o a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett 

asszociatív módon generált képeket, történeteket szövegesen fogalmazza 

meg, vizuálisan jelenítse meg; 

o nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva találjon megoldást. 

• Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 

o adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keressen többféle forrásból; 

o a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, 

gondolatokat különböző szempontok szerint rendezze és hasonlítsa össze, a 

tapasztalatait különböző helyzetekben a megoldás érdekében használja fel; 
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o vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit fogalmazza meg, és alkotó 

tevékenységében használja fel; 

o látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása 

kapcsán személyes módon fejezze ki, jelenítse meg a felszínre kerülő érzéseit, 

gondolatait, asszociációit; 

o vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is tudja használni 

a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

• Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei 

o a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett 

asszociatív módon generált képeket, történeteket szövegesen fogalmazza 

meg, vizuálisan jelenítse meg; 

o vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit fogalmazza meg, és alkotó 

tevékenységében használja fel; 

o ismerje fel az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, 

alkotókat, az ajánlott képanyag alapján; 

o adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, 

változásokat, eseményeket, történeteket rajzosan rögzítsen; 

o nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva találjon megoldást 

• Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 

o szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján képzelje el és jelenítse meg a 

látványt; 

o a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett 

asszociatív módon generált képeket, történeteket szövegesen és képben is 

fogalmazza meg; 

o vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a 

kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit; 
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o egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése 

érdekében önállóan gyűjtsön információt; 

o célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmezzen és 

tervezzen a kommunikációs szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve. 

• Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 

o alkotómunka során használja fel a már látott képi inspirációkat; 

o adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keressen többféle forrásból; 

o különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél 

érdekében végezzen gyűjtést, és alkotó tevékenységében használja fel a 

gyűjtés eredményeit; 

o különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket hasonlítsa össze; 

o adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal 

tárgyakat, tereket tervezzen és hozzon létre; 

• Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 

o alkotómunka során használja fel a már látott képi inspirációkat; 

o különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket hasonlítson össze; 

o adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal 

tárgyakat, tereket tervezzen és hozzon létre, 

o tudjon kísérletezni a tárgyak tervezésekor a forma és funkció fontosságára 

figyelve; 

o ismerje fel az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, 

alkotókat, az ajánlott képanyag alapján. 
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Ének-zene: 

• Az énekes anyagból 20 dal emlékezetből 

• Régi és új stílusú népdalok jellemzői 

• Nemzeti énekeink: Himnusz és a Szózat 

• Ritmusképletek (nyújtott ritmus, éles ritmus, szinkópa), az eddigi ritmusértékek 

mellett a tizenhatod ritmus ismerete 

• Dúr- moll hangsorok megnevezése 

• Népi hangszerek (duda, tekerő, citera) 

• Tiszta hangközök: t1, t4, t5, t8 

• Az abszolút hangnevek 

• A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek 

megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonósok, ütősök) 

• A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése 

 

Etika: 

• Éntudat – Önismeret 

o ismerje az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítsa saját 

személyiségének néhány elemét; 

o ismerje a testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és ismerje fel a saját 

egészségét veszélyeztető hatásokat. Fogalmazza meg a saját intim terének 

határait. 

• Család – Helyem a családban 

o ismerjen olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a különböző 

helyzetek megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

o azonosítsa a családban betöltött szerepeket és feladatokat; 

o azonosítsa saját szerepét és feladatait; 

o azonosítson néhány, a családban előforduló konfliktust, 

o ismerje fel a család életében bekövetkező nehéz helyzeteket, fogalmazzon 

meg néhány megoldási módot; 



 

5000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 56 / 511-050, 

e-mail: szego.szolnok@hotmail.com, web: https://www.szegoszolnok.com 

 

o ismerje fel saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó 

érzelmeket és közös értékeket; 

o azonosítsa az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 

• Társas tudatosság és társas kapcsolatok 

o legyen képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel 

viszonyulni, a saját álláspontja mellett érvelni; 

o ismerje fel a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 

o rendelkezzen érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és 

megoldására; 

o azonosítsa a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekedjen a 

személyiségének legjobban megfelelő feladatok vállalására; 

o törekedjen mások helyzetének megértésére, ismerje fel mások érzelmi 

állapotára és igényeire utaló jelzéseket; 

o legyen nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt; 

o tegyen különbséget a valóságos és a virtuális identitás között, ismerje fel a 

virtuális identitás jellemzőit. 

• Társas együttélés kulturális gyökerei - Nemzet – helyem a társadalomban 

o értelmezze a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet 

megjelenését és határait egyéni élethelyzeteiben; 

o azonosítsa a valós és a virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait 

és módjait, legyen terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy 

hová fordulhat segítségért; 

o fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a 

sport, tudomány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar 

nemzet vagy Európa kultúráját meghatározó kiemelkedő személyiségekről és 

tevékenységükről; 

o ismerje a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, 

hogy miért fontos ezek megőrzése; 

o azonosítsa a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális 

szemlélet meghatározó elemeit. 
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• A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 

o folyamatosan frissítse az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival 

kapcsolatos ismereteit fizikai és digitális környezetben, felelősségteljes 

szemlélettel vizsgálja a technikai fejlődés lehetőségeit; 

o ismerje meg a természeti erőforrások felhasználására, a 

környezetszennyezésre, a globális és társadalmi egyenlőtlenségek 

problémájára vonatkozó etikai felvetéseket; 

• Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 

o tárja fel, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak 

tevékenysége, szokás- vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a 

társadalomban; 

o tárja fel, hogyan jelennek meg a hétköznapok során a tárgyalt 

világvallásoknak az emberi életre vonatkozó erkölcsi tanításai; 

o értelmezze a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt 

hatását; 

o értelmezze az egyes egyházak ünnepköréhez kapcsolódó alapvető vallási, 

kulturális eseményeket és a hozzájuk kapcsolódó bibliai (Ó és Új Szövetség) 

szövegekre támaszkodó történeteteket; 

o kapcsolja össze az egyes egyházak, vallások ünnepköreit és a hozzájuk tartozó 

jelképeket, szokásokat, néphagyományokat; 

o a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott 

történetekben megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját 

életéből hozzon példákat 

o saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában alkalmazza a 

kölcsönös tolerancia elveit. 
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Dráma és színház: 

• Konstruktív részvétel a dramatikus tevékenységek értelmező megbeszélésében.  

• Ismeri és használni tudja a legalapvetőbb dramaturgiai, drámaszerkezeti és színházi 

alapfogalmakat; képes egy színházi előadásról megfogalmazni élményeit, gondolatait. 

 

 

6. évfolyam 

Irodalom: 

• A ballada műfaji jellemzői, ballada hősök bemutatása 

• Arany János A walesi bárdok – szerkezete, cselekménye, jellemek, főbb költői 

eszközök; memoriter 

• Rövid szöveg értelmezése szövegértő feladatsor segítségével. 

• A monda műfaji jellemzői, mondatípusok 

• Arany János Rege a csodaszarvasról című művének értelmezése 

• Arany János Toldi – az elbeszélő költemény, a mű szerkezete, cselekménye, 

fordulópontok, szereplők, a szereplők jellemzése, költői eszközök (költői képek és 

alakzatok, rímfajták) 

• Fazekas Mihály Lúdas Matyi című művének értelmezése 

• Gárdonyi Géza Egri csillagok: történelmi idő és háttér; cselekmény; a mű fontos témái 

(hősiesség, barátság, szerelem, árulás stb.) és motívumai (pl. hold, csillag, gyűrű), 

Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének szereplői, szereplők kapcsolata és 

konfliktusok bemutatása 

 

Magyar nyelv: 

• Tollbamondás: Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete és alkalmazása 

• Személyes élmények megfogalmazása a felsorolt szöveg-típusok egyikében: elbeszélés, 

leírás, levél, jellemzés 

• A tanult szófajok felismerése, megnevezése, megfelelő használata: 
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o Az ige szerkezete, az igekötők szerepe, az ige folyamatosságának, 

irányultságának kifejezésében 

o Ragozott igealakok helyesírása 

o Igemódok, igeidők és az igeragozás 

o A főnév fajtái, a tulajdonnév fajtái; helyesírásuk 

o A melléknév, a melléknév fokozása 

o Számnév, fajtái, helyesírása 

o Az igenevek 

o A határozószók 

o Egyéb szófajok 

 

Történelem: 

• Írásbeli 

o Ismerje a nagy történelmi korszakokat, tudjon időrendbe sorolni történelmi 

eseményeket, tudja elhelyezni a tanult történelmi  eseményeket időben ( 

évszám) 

o topográfiai ismeretek: a tanult eseményeket tudja térben is elhelyezni 

o a tanév során tanult történelmi fogalmak ismerete, használata 

o a kiemelkedő történelmi személyek felismerése, történelmi jelentőségük 

ismerete 

o gondolattérkép segítségével egy-egy történelmi eseménysor bemutatása 

o a tanult történelmi korszak egy történelmi forrásának értelmezése (kép, szöveg, 

térkép, diagram, grafikon) 

o rövid szöveges válasz keretében egy-egy egyetemes történelmi és magyar 

történelmi esemény bemutatása 

• Szóbeli 

o Egyetemes történelem 

▪ A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

▪ A középkori céhes ipar átalakulása, a manufaktúrák létrejötte 

▪ A reformáció 
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▪ A katolikus megújulás és a barokk 

▪ Az abszolutizmus és az angol polgári forradalom 

▪ A felvilágosodás és a nagy francia forradalom 

▪ Napóleon felemelkedése és bukása 

▪ Az ipari forradalom és következményei 

▪ Az Amerikai Egyesült Államok létrejötte és az amerikai polgárháború 

▪ Népek tavasza 

▪ Magyar történelem 

▪ Magyarország az Anjou-korban 

▪ Török ellenes harcaink: Zsigmond, Hunyadi János, Mátyás 

▪ Hunyadi Mátyás uralkodása, Mátyás reneszánsz udvara 

▪ Az ország három részre szakadása, a középkori Magyarország bukása 

▪ Élet a három részre szakadt Magyarországon 

▪ Végvári harcok, Magyarország felszabadulása a török uralma alól 

▪ A Habsburgok berendezkedése a török kiűzése után Magyarországon és 

a Rákóczi szabadságharc 

▪ Magyarország a Rákóczi szabadságharc után – III: Károly, Mária 

Terézia, II. József 

▪ A reformkor – Széchenyi és Kossuth programja, történelmi szerepe 

▪ Forradalom és szabadságharc 1848-49-ben 

o Forrás: 

▪ A tanult történelmi korszak egy történelmi forrásának értelmezése (kép, 

szöveg, térkép, diagram, grafikon) 
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Matematika: 

• Gondolkodási módszerek 

o  Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban. 

• Számtan, algebra 

o  Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma. 

o Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel. 

o  2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság. 

o  A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel. 

o  Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon 

választható módszerrel. 

• Összefüggések, függvények, sorozatok 

o  Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

• Geometria, mérés 

o  A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. 

o  Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése. 

o  Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező 

merőleges szerkesztése. 

o  Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása. 

o  Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. 

o A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása. 

• Valószínűség, statisztika 

o  Konkrét feladatok kapcsán a biztos és lehetetlen események felismerése. 

o  Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 
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Természetismeret: 

• Ismerje az emberi testfelépítését, működését, főbb életszakaszait, a serdülőkor 

változásait, annak okait. Értse a mozgás, az egészséges táplálkozás jelentőségét a testi, 

lelki egészség megőrzésében. Vegyen részt egészségvédő programokban. 

• Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, törekedjen ezek elkerülésére, 

utasítsa el függőséghez vezető szerek használatát. Értse a betegségek megelőzésének 

fontosságát, tudja az időbeni orvoshoz fordulás szerepét a gyógyulásban. Ismerje a 

környezet és egészség kapcsolatát alapozódjon meg a higiénés kultúrája. Alapozódjon 

meg az egészséges életvitel szokásrendszere. 

• Rendelkezzen az elsősegélynyújtás elemi ismereteivel, legyen empatikus és 

segítőkész embertársaival. Formálódjon reális énképe, fejlődjön akaratereje, az, élete 

irányításában döntő szerepet kapjon az erkölcsi értékrendnek való megfelelés. Tudja 

a családi és társas kapcsolatok jelentőségét, sajátítsa el a konfliktus kezelésének 

technikáit. 

• Tudja, hogy milyen életterek vannak, ismerje legfontosabb tulajdonságaikat, lássák 

az élővilág életében betöltött szerepüket, jelentőségüket. Ismerje hazánk 

legjellemzőbb életközösségeit, az élő és élettelen környezeti tényezők 

egymásrautaltságát az életközösség felépítésében, működésében. Lássa az 

életközösségeket veszélyeztető tényezőket. Ismerje a nemzeti parkok értékmegőrző 

szerepét, legjellemzőbb természeti kincseit. 

• Alakuljon ki átfogó képe hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-

társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. 

Magyarország természeti szépségeinek, társadalmi eredményeinek megismerése 

erősítse a tanuló kötődését a természethez és hazájához. Ismerje fel személyes 

felelősségét az értékek létrehozásában és védelmében. Hazai tájak és az élőlények 

bemutatása során alkalmazza a megismerési algoritmusokat. 

• Tudja jellemezni a legjelentősebb növény- és állatcsoportokat, alkalmazza a 

hierarchikus rendszerezés elvét csoportosításuknál. Tudjon egyszerű táplálkozási 

láncokat összeállítani, táplálkozási hálózatokat elemezni. 
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• Értse a külső és belső erők felszínformáló szerepét. Érzékelje a természeti és 

társadalmi folyamatok időléptéke közötti különbségeket. Ismerje és használja a 

földrajzi helymeghatározás különböző módszereit. 

• Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti 

hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival 

önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez. Életkorának megfelelően 

biztonsággal használja a szaktudomány nyelvezetét a folyamatok, jelenségek 

értelmezésekor és az élőlények bemutatásakor. 

• Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerés iránt. Az internet és a könyvtár 

segítségével bővítse tudását. Fejlődjön ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási 

képessége, feladatmegértő- és megoldó gondolkodásuk. Képes legyen egyszerű 

kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, ill. csoportban biztonságosan 

elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni. 

 

Informatika: 

• Elmélet 

o A számítógép működése. Hardvereszközök, csoportosításuk. 

o Szoftverek csoportosítása, operációs rendszer fogalma. 

o Operációs rendszer: elnevezések, ablakok felépítése. 

o Fájlok, mappák, meghajtók azonosítása. Fájltípusok. 

o A Word képernyőfelépítése 

o A Power Point képernyőfelépítése 

o Algoritmus fogalma, algoritmusok megtervezése. Ciklusok szervezése 

o Dokumentumok a könyvtárban. Dokumentumtípusok. A könyvek 

csoportosítása. A könyvtári rend. Szépirodalmi és ismeretközlő művek. 

• Gyakorlat: 

o Power Point: bemutatókészítés: 

▪ Egyszerű bemutató készítése. 

▪ Diák elrendezésének módosítása, szöveg bevitele, kép beillesztése, 

formázása. 
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▪ Áttűnések, animációk beállítása. 

▪ Bemutató mentése. 

o Word – szövegszerkesztés 

▪ Szöveg írása, javítása. 

▪ Betűformázás, bekezdésformázás. 

▪ Képek beillesztése. 

▪ Kép tulajdonságainak megváltoztatása. 

▪ Dokumentum mentése. 

o Mappa-, állományműveletek: létrehozás, másolás, törlés, átnevezés, mozgatás. 

o Imagine Logo használata. 

▪ Egyszerűbb utasítások végrehajtása, ismétlés utasítás ismertetése, 

használata. 

▪ Szabályos sokszögek, kör, félkör, negyed kör rajzolása 

 

Testnevelés: 

• Természetes és nem természetes mozgások: 

o A tanítási órákon a gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő 

intenzitású végrehajtása. 

o 8-10 gyakorlatból álló önálló bemelegítés végrehajtása. 

o A gimnasztikában használt alapvető szakkifejezéseinek megértése, 

rendgyakorlatok ismerete. 

o A helyes testtartás megőrzését, illetve fejlesztését célzó gerinctorna gyakorlatok 

ismerete. 

• Úszás és úszó jellegű feladatok: 

o Választott úszásnemben készségszintű, 150 méteren vízbiztos folyamatos úszás. 

o Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, fürdő 

viselkedési szabályainak ismerete. 

• Sportjátékok: (kosárlabdázás, röplabdázás és labdarúgás) 

o A tanév során tanult technikai elemek bemutatása, alapvető játékszabályok 

ismerete, taktikai elemek használata játékszituációkban. 



 

5000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 56 / 511-050, 

e-mail: szego.szolnok@hotmail.com, web: https://www.szegoszolnok.com 

 

• Atlétikai jellegű feladatok: 

o Futóiskola gyakorlatok ismerete és helyes végrehajtása, álló- és térdelőrajt 

indítási jelre történő bemutatása. 

o Lányok 5 percig, fiúk 6 percig legyenek képesek folyamatosan futni. 

o Helyből távolugrásnál a lányok érjenek el minimum 130 cm-es, fiúk 140 cm-es 

eredményt. 

o Távolugrás (guggoló- vagy lépő technika) és magasugrás (ollózó és átlépő 

technika) bemutatása, a tanuló mutasson fejlődést önmagához viszonyítva előző 

tanévhez képest. 

o Kislabdahajításnál érjenek el minimum: a fiúk 25 m, a lányok 18 m-es 

eredményt. 

• Torna jellegű feladatok: 

o Talajgyakorlat – a kötelező és választható elemekből önálló gyakorlat 

összeállítása és bemutatása (5 elem) 

o Szekrényugrás – Hosszába állított, 4 részes ugrószekrényre tudjon az 

ugródeszka használatával felguggolni, és mutasson be homorított leugrást, 

valamint leterpesztést. 

o Kötél- és rúdmászás – Legyen képes testsúlyát néhány másodpercig megtartani 

a szeren, illetve tegyen kísérletet a mászásban minimum 1/3 magasságig. 

o Aerobik – Az alaplépésekből álló, tanév során tanult 32 ütemű gyakorlatfüzér 

végrehajtása zenére. 

• Alternatív környezetben űzhető sportok: 

o A választott aktivitások (asztalitenisz, tollaslabda, floorball, trambulin, téli 

játékok hóban és jégen, méta) játékszabályainak, játékmenetének, technikai-

taktikai elemeinek ismerete és alkalmazása. 
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Technika, életvitel és gyakorlat: 

• Ismeri az egészséges táplálkozás alapvető jellemzőit. 

• Tudja mi az összefüggés élelmiszerek, ételek, tápanyagok között, ismeri azok 

tulajdonságait, a felhasznált élelmiszerek eredetét, forrásait. 

• Ismeri az alapvető Konyhatechnikai eljárásokat, az ételkészítés folyamatát, az 

ételkészítés, terítés, tálalás eszközeit. 

• Ismeri a magyar konyha értékeit, a hungarikumokat. 

• Élelmiszer-biztonsági alapszabályokkal tisztában van. Ételtartósítási eljárásokat tud 

felsorolni. 

• Egy épület alaprajzát értelmezni tudja. Átlátja a lakóház tervezésének szempontjait – 

alaprajz, tájolás, épület alakja. 

• Környezettudatos tevékenységeket tud megnevezni a háztartásban és 

lakókörnyezetében. 

• Ismeri a műszaki ábrázolás jeleit. Lakóépületet tervez megadott szempontok és 

méretarány alapján Egy modell elkészítéséhez szükséges munkafolyamatot meg tud 

nevezni. 

• Ismeri a textil alapanyagokat és félkész termékeket, a szövött és hurkolt textíliák 

előállításának kézműves technológiáit és eszközeit. 

• Tudja a műanyagok csoportosítani, hőre lágyuló, hőre keményedő, lemezek, fóliák, 

palackok. Ismerje az anyagok újra felhasználásának lehetőséget. 

• A közlekedés történetében fontos feltalálókat tud megnevezni. 

• Útvonaltervet olvas és készít. 

  



 

5000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 56 / 511-050, 

e-mail: szego.szolnok@hotmail.com, web: https://www.szegoszolnok.com 

 

Rajz és vizuális kultúra: 

• Ismerje a képzőművészet ágait, műfajait, alkalmazza kifejezőeszközeit síkbeli és térbeli 

alkotások létrehozásában. 

• Ismerje a legalapvetőbb képzőművészeti technikákat: tempera- és akvarellfestés, 

grafikai eszközök. 

• Ismerje a perspektíva és a Monge-féle vetületi ábrázolás szerkesztési szabályait, 

egyszerű mértani testcsoportot tudjon az adott térábrázolási rendszerben ábrázolni. 

• Képes legyen a nézőpontnak megfelelő látvány létrehozására (normál, béka- és 

madárperspektíva). 

• Hozzon létre térbeli alkotásokat: agyag mintázás, papírplasztika, konstruálás 

tárgyakból. 

• Ismerje szűkebb lakókörnyezete, iskolai környezete és települése jelentősebb építészeti, 

térplasztikai alkotásait, műemlékeit, azokról tudjon kis előadást összeállítani. 

 

Ének-zene: 

• Az énekes anyagból 10 dalt emlékezetből énekelnek. 

• Régi és új stílusú népdalok éneklése, jellemzői 

• Magyar történeti énekek 

• Más népek dalai 

• Műdalok, kánonok 

• Ritmushangoztatás 

• Ritmikai elemek, ütemfajták, hétfokú hangsorok, 

• Szekund- terc hangközök 

• Módosító jelek 

• Zenei írás, olvasás 1 #, 1 b 

• Zenei szemelvények a bécsi klasszika zeneirodalmából 

• Népzenei felvételek 
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Etika: 

• Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és lelki vonásokban 

megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket. 

• Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos 

értékelésére. 

• Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és 

hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek között is. 

• Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve 

vallási hagyományokat. 

• Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes 

együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a 

rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget. 

• Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a 

függőség kialakulásának esetleges előjeleit. 

• Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan 

viszonyul a különféle médiaüzenetekhez. 

• Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és 

világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a 

valósághoz. 
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7. évfolyam 

Irodalom: 

• Rövid szöveg értelmezése szövegértő feladatsor segítségével 

• Az alapvető lírai műfajok és az alapvető lírai témák felismerése (természet, évszakok, 

napszakok, szülőföld, haza, család, szerelem, öntudat, költősors, költészet/ars poetica), 

sajátosságainak ismerete különböző korok alkotóinak műveiben 

• A reformkor jellemzői, szerepe az irodalomban, a romantika fogalma, stílusjegyei, a 

népiesség 

• Mikszáth Kálmán egy kisepikai művének elemzése, a kisepikai alkotások fogalmának 

és sajátosságainak ismerete: a mese, monda, legenda, anekdota, elbeszélés, kisregény 

(A néhai bárány- mikor és hol játszódik a történet, a cselekménybonyolítás lépései, 

elbeszélői nézőpont, a szereplők jellemzése, a tettek minősítése, véleményezése) 

• Mikszáth Kálmán nagyepikai művének elemzése (Szent Péter esernyője- mikor és hol 

játszódnak az események, cselekmény értelmezése, a cselekménybonyolítás lépései, 

szerkezet, fordulat, anekdotikusság, a szereplők jellemzése, véleménynyilvánítás) 

• Jókai Mór: A kőszívű ember fiai című regényének sok szempontú megközelítése (mikor 

és hol játszódik a cselekmény, szerkezet, hősök jellemzése, magatartásformák 

értelmezése, tetteik minősítése, késleltetés, előreutalás) 

• Kölcsey Ferenc: Himnusz (a himnusz fogalma, sajátosságai, a mű értelmezése, sok 

szempontú elemzése), memoriter 

• Vörösmarty Mihály: Szózat (az óda fogalma, sajátosságai, a mű értelmezése, sok 

szempontú elemzése), memoriter 

• Hasonlóságok és különbségek a két műben 

• Petőfi Sándor: Nemzeti dal (a dal fogalma, a mű sok szempontú elemzése), memoriter 

• Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez (az elégia fogalma, a mű értelmezése, sok 

szempontú elemzése), memoriter 

• Kölcsey: Huszt (az epigramma fogalma, sajátosságai, a mű értelmezése, szerkezete, 

verselése), memoriter 

• A drámai műnem és a drámai műfajok ismerete, sok szempontú megközelítése 
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Magyar nyelv: 

• Az alapvető helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

• Személyes élmények megfogalmazása a felsorolt szövegtípusok egyikében: elbeszélés, 

élménybeszámoló, érvelő fogalmazás, jellemzés 

• A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták 

• A mondatközi és mondatvégi írásjelek helyes használata 

• Szószerkezetek típusai 

• A fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, vonzataik 

• A tő- és a hiányos mondat 

• Az állítmány szófaja és fajtái 

• Az alany szófaja és fajtái 

• A tárgy és a tárgyas szerkezet felismerése, szófaja, fajtái 

• A határozók jelentéstartalmának és kifejezőeszközeinek ismerete. 

• Jelzős szerkezetek: minőségjelző, mennyiségjelző, birtokos jelző, értelmező jelző 

• A mondatok elemzése során különböztesse meg a tanult mondatrészeket, ábrázolja a 

mondatok szerkezetét 

 

Történelem: 

• Írásbeli 

o Ismerje a nagy történelmi korszakokat, tudjon időrendbe sorolni történelmi 

eseményeket, tudja elhelyezni a tanult történelmi  eseményeket időben ( 

évszám) 

o topográfiai ismeretek: a tanult eseményeket tudja térben is elhelyezni 

o a tanév során tanult történelmi fogalmak ismerete, használata 

o a kiemelkedő történelmi személyek felismerése, történelmi jelentőségük 

ismerete 

o gondolattérkép segítségével egy-egy történelmi eseménysor bemutatása 

o a tanult történelmi korszak egy történelmi forrásának értelmezése (kép, szöveg, 

térkép, diagram, grafikon) 
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o rövid szöveges válasz keretében egy-egy egyetemes történelmi és magyar 

történelmi esemény bemutatása 

• Szóbeli 

o Egyetemes történelem 

▪ A nemzetállamok kora (német egység) és az Európán kívüli világ (az 

USA polgárháborúja) 

▪ Szövetségi rendszerek és katonai tömbök 

▪ Az I. világháború 

▪ A Párizs környéki békék 

▪ A sztálini Szovjetunió 

▪ A nagy gazdasági világválság 

▪ Nemzetiszocializmus Németországban 

▪ A II. világháború kirobbanása 

▪ Fordulat a II. világháború történetében 

▪ A II. világháború vége (Normandiától a háború végéig) 

o Magyar történelem 

▪ Magyarország az önkényuralom éveiben 

▪ A kiegyezés 

▪ A dualizmus kora 

▪ Magyarország az I. világháborúban 

▪ Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság 

▪ Trianon és következményei 

▪ A Horthy-korszak és jellegzetességei 

▪ A revíziós politika első sikerei 

▪ Magyarország a II. világháborúban a német megszállásig 

▪ Magyarország német megszállása és a szovjet felszabadítás  

• Forrás: 

o A tanult történelmi korszak egy történelmi forrásának értelmezése (kép, szöveg, 

térkép, diagram, grafikon) 
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Matematika: 

• Gondolkodási módszerek 

o  Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli 

és írásbeli közlése. 

o  Egyszerű állítások igazságának eldöntése. 

o  Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén. 

• Számtan, algebra 

o  Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedes 

törtek körében egyszerű esetekben. 

o  10 pozitív egész kitevőjű hatványai.   10-nél nagyobb számok normálalakja. 

o  Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét 

feladatokban. 

o Egyszerű százalékszámítási feladatok. 

o  Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének 

megkeresése. 

o  Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása. 

o  Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is. 

• Összefüggések, függvények, sorozatok 

o  Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű estekben. 

o  Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott 

sorozat esetén szabály(ok) keresése. 

• Geometria 

o  Szög(fok), hosszúság, terület, tömeg, űrtartalom, idő mérése, a szabványos 

mértékegységeinek ismerete. 

o  Háromszögek területének kiszámítása. 

o  Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése.   Szögfelező 

szerkesztése. 

o  Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések. 

o  Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege. 
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o  Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger 

felismerése, jellemzése. 

• Valószínűség, statisztika 

o  A gyakoriság fogalma. 

o  Egyszerű grafikonok olvasása, készítése. 

 

Biológia: 

• Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 

o Az élettelen környezeti tényezők hatása az élőlényekre. 

o A környezeti tényezők (fény, hőmérséklet, levegő, víz, talaj) hatása a növényzet 

kialakulására. 

o A víz fontossága az élő szervezetben. A víz szerepe a földi élet szempontjából 

(testalkotó, élettér, oldószer). 

o Példák az élőlényeknek a magas hőmérséklethez való alkalmazkodásra. 

o Az életközösségek vízszintes és függőleges rendeződése, mint a környezeti 

feltételek optimális kihasználásának eredménye. 

o A forró éghajlati öv jellegzetes biomjainak jellemzése (területi elhelyezkedés, 

kialakulásuk okai főbb növény- és állattani jellemzői). 

o Fajok közötti jellegzetes kölcsönhatások (együttélés, versengés, élősködés, 

táplálkozási kapcsolat) a trópusi éghajlati öv életközösségeiben. 

o Az erdők irtásának hatása Földünk élővilágára. C-vitamin szükségletünk 

pótlására fogyasztott gyümölcsök a téli hónapokban. 

o Az élőhelyek pusztulásának, azon belül az elsivatagosodásnak az okai és 

következményei. 

• Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

o A természetes növénytakaró változása a tengerszint feletti magasság, illetve az 

egyenlítőtől való távolság függvényében. 

o A mérsékelt övezet és a magashegységek környezeti jellemzői. 

o A mérsékelt éghajlati övezet biomjainak (keménylombú erdők, lombhullató 

erdőségek, füves puszták jellemzői) jellemzése (földrajzi helye, legjellemzőbb 
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előfordulása, környezeti feltételei, térbeli szerkezete, jellegzetes növény- és 

állatfajok). 

o A mérsékelt öv biomjainak jellegzetes növényei és állatai. 

o Fajok közötti kölcsönhatások néhány jellegzetes hazai társulásban (erdő, rét, 

víz-vízpart). 

o Az ember természetátalakító munkájaként létrejött néhány tipikus mesterséges 

(mezőgazdasági terület, ipari terület, település) életközösség a Kárpát-

medencében. 

o Savas esők kialakulása, s hatása a környezetre. 

o A környezetszennyezés jellemző esetei és következményei (levegő, víz, 

talajszennyezés). 

o Invazív és allergén növények (parlagfű). 

• Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger övezeteihez 

o Hasonlóság a sivatagi, illetve a hideg égövi állatok túlélési stratégiája között. 

o A hideg éghajlati övezet biomjainak jellemzése az extrém környezeti 

feltételekhez való alkalmazkodás szempontjából. 

o A szárazföldi és a vízi élőhelyek környezeti feltételeinek hasonlósága. 

o A világtenger, mint élőhely: környezeti feltételei, tagolódása. 

o A világtengerek jellegzetes élőlényei, mint a vízi környezeti feltételekhez való 

alkalmazkodás példái. 

o Az életközösségek belső kapcsolatai, a fajok közötti kölcsönhatások konkrét 

típusai. 

o Anyag- és energiaáramlás a tengeri életközösségekben. 

o Az élőhelyek pusztulásának okai: a prémes állatok vadászata, a túlzott halászat, 

a bálnavadászat, a szennyvíz, a kőolaj, a radioaktív hulladék, a turizmus 

következményei. 

o A globális fölmelegedés veszélye a sarkvidékek és az egész Föld élővilágára. 

o A Föld globális problémái: túlnépesedés - a világ élelmezése, fogyasztási 

szokások – anyag- és energiaválság, környezetszennyezés – a környezet 

leromlása. 



 

5000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 56 / 511-050, 

e-mail: szego.szolnok@hotmail.com, web: https://www.szegoszolnok.com 

 

o Konkrét példák a biológiának és az orvostudománynak a mezőgazdaságra, az 

élelmiszeriparra, a népesedésre gyakorolt hatására. 

o A fenntarthatóság fogalma, az egyéni és közösségi cselekvés lehetőségei a 

fenntarthatóság érdekében. 

o Az éghajlat hatása az épített környezetre (pl. hőszigetelés). 

• Rendszer az élővilág sokféleségében 

o Az élőlények csoportosításának lehetőségei. 

o Élőlények csoportosítása különböző szempontok alapján. 

o A tudományos rendszerezés alapelvei a leszármazás elve, és néhány jellegzetes 

bizonyítéka. 

o Az élővilág törzsfejlődésének időskálája. 

o Baktériumok, egyszerű eukarióták, gombák, növények és állatok 

o általános jellemzői. 

o A növények és állatok országa jellegzetes törzseinek általános jellemzői. 

• Részekből egész 

o Élő és élettelen, növény és állat közötti különbség. 

o Az élő szervezet, mint nyitott rendszer. 

o A rendszer és a környezet fogalma, kapcsolata, biológiai értelmezése. 

o A biológiai szerveződés egyeden belüli szintjei, a szintek közötti kapcsolatok. 

o Testszerveződés a növény- és állatvilágban. 

o Az eukarióta sejt fénymikroszkópos szerkezete, a fő sejtalkotók (sejthártya, 

sejtplazma, sejtmag) szerepe a sejt életfolyamataiban. 

o A fény-, illetve az elektronmikroszkóp felfedezése, jelentősége a 

természettudományos megismerésben. 

o A sejtosztódás fő típusai, és szerepük az egyed, illetve a faj fennmaradása 

szempontjából. 

o A növényi és az állati szövetek fő típusai, jellemzésük. 

o A növények táplálkozásának és légzésének kapcsolata; jelentősége a földi élet 

szempontjából. 



 

5000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 56 / 511-050, 

e-mail: szego.szolnok@hotmail.com, web: https://www.szegoszolnok.com 

 

o Az élőlényeket/sejteket felépítő anyagok (víz, ásványi anyagok, szénhidrátok, 

zsírok és olajok, fehérjék, vitaminok) és szerepük az életműködések 

megvalósulásában. 

o A szaporodás, mint a faj fennmaradását biztosító életjelenség. Fő típusai. 

 

Kémia: 

• ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait 

• ismerje a balesetvédelmi szabályokat, veszélyességi jelöléseket, 

• atom, atommag, atomtörzs és vegyértékelektron 

• kémiai és fizikai változás, 

• hőtermelő és hőelnyelő változás, 

• égés, oxidáció, redukció 

• elem, vegyület, keverék, halmazállapot, 

• atom, atommag, atomtörzs és vegyértékelektron 

• ion, ionos, molekula, kovalens és fémes kötés, só. 

• Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi 

életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet és egészségkárosító hatásukat. 

• Ismerje az egyszerű kémiai számításokat, tömegszázalék, térfogatszázalék, 

anyagmennyiség. 

• Ismerje a kémia sajátos jelrendszerét (vegyjel, képlet, kémiai egyenlet), a periódusos 

rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek 

elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság kapcsolatát. 

• Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan dolgozva információt keresni, 

és tudja ennek eredményét másoknak változatos módszerekkel, az infokommunikációs 

technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni. 
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Fizika: 

• Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből, 

célszerűen tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak. 

• Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés. 

• Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére. 

• Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal 

szemben kulturáltan vitatkozni. 

• A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges 

szkepticizmusa. 

• Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a 

technika, értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet 

szempontjából. Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére. 

• Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos 

ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. 

• Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb 

összefüggések felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket. 

• Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is 

lejegyezni. Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat. 

• Képes legyen a sebességfogalmat különböző kontextusokban is alkalmazni. 

• Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt 

fontos, és ezt konkrét példákon el tudja mondani. 

• Értse meg, hogy egy adott testet érő gravitációs vonzást a Föld (vagy más égitest) 

gravitációs mezője okozza. 

• A tanuló tudja, hogy az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználat egy rövidített 

kifejezési forma, amelynek megvan a szakmailag pontosabb változata is. 

• Magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmennyiséghez 

való kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az energiafajták elnevezését. 

Ismerje fel a hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát. 
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• Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. 

Tanúsítson környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával. 

• A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen azokat 

azonosítani. Tudja értelmezni a megújuló és a nem megújuló energiafajták közötti 

különbséget. 

• A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, 

hátrányait és alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita 

során az érveket és az ellenérveket csoportosítsa, és azokat a vita során felhasználja. 

• Képes legyen a sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő, a nyomás fogalmának 

értelmezésére és kiszámítására egyszerű esetekben. 

• Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. 

• Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel. 

• Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség. 

• Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával 

terjed a közegben. 

• Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb, és szilárd anyagokban a 

legnagyobb. 

 

Földrajz: 

• Tudjon különbséget tenni a földtörténeti idők és a történelmi korok között időrendi és 

nagyságbeli eltéréseink szerint. 

• Igazodjon el a földtörténeti időbeosztás főbb egységeiben, tudja elhelyezni a Föld 

jellegzetes szerkezeti és felszínformáinak kialakulását, illetve ezek példáit. 

• Tudja megmagyarázni a felszíni formakincs gazdagságát a belső és a külső erők 

munkájával. 

• Ismerje fel az éghajlati elemeket, az éghajlatot alakító és módosító tényezőket, 

értelmezze az éghajlat övezetességét kialakító tényezőket; tudjon éghajlati diagramot 

olvasni. Tudja a forró, a mérsékelt és a hideg övezetek elhelyezkedését, a köztük lévő 

földrajzi-környezeti kapcsolatokat. 
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• Rendelkezzen az esőerdővidék; a szavannavidék és a sivatag jellemzőivel. Jellemezze 

a mediterrán tájat és a mediterrán gazdálkodást, ismerje fel a földrészek belseje felé való 

változást a valódi mérsékelt övben, a füves területek és a vegyes szántóföldi 

gazdálkodás összefüggéseit, a tajgavidék és az erdőgazdálkodását. Ismerje fel a 

természetföldrajzi adottságok függőleges változását és a hegység éghajlat- és 

vízválasztó szerepét; jellemezze a magashegységi tájat. 

• Ismerje Afrika domborzatát és tájait, a földtani szerkezet és az övezetesség 

következményeit, vízrajzát, talaja sajátos jellemzőit az ásványkincs- és energiahordozó-

készletek területi és gazdasági ellentmondásosságát. Tudja az emberfajták, népek és 

kultúrák találkozásának szerepét, a népességrobbanás, a fiatal népesség és 

következményeinek összekapcsolását. Tudja a trópusi mezőgazdaság változatos 

formáit, az életmódok különbségeit. 

• Össze tudja hasonlítani az észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusokat, szerkezeti 

tagolódását, a szerkezetfejlődési múlt gazdaságot és életmódot meghatározó szerepét. 

Ismerje fel a természetföldrajzi övezetességet, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i zártság 

következményeit, veszélyhelyzeteit. 

• Rendelkezzen Amerika népességföldrajzi tagolódásáról, a népességkeveredésből 

fakadó társadalmi-gazdasági előnyökről, hátrányokról. Értelmezze a 

népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a település-együttesek fogalmát, 

az agglomerációs zóna kialakulását. Ismerje fel a farmgazdálkodást, a mezőgazdasági 

övezetesség átalakulását, a technológiai övezet létét. Hasonlítsa össze az eltérő szerepű 

országok földrajzi jellemzőit. Tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok 

világgazdasági vezető hatalom; Brazília gyorsan fejlődő ország. 

• Ismerje fel Ázsia óriástájait és szerkezeti egységeit, változatos éghajlatát és talajait, a 

természeti veszélyhelyzeteket. Hasonlítsa össze a monszun vidék és terület kialakító 

okait a forró és a mérsékelt övezetben, jellemezze az öntözéses monszungazdálkodást. 

• Legyen tisztában a népek és kultúrák jellemzőivel, a népességkoncentrációk kialakulási 

okaival, az ősi kultúrák, a világvallások szerepével. Ismerje fel a területi fejlettségi 

különbségeket, a felgyorsult gazdasági növekedést. 
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• Tudja, hogy melyek az eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, 

mezőgazdasági alapanyag-termelők, összeszerelő-beszállítók, újonnan iparosodott 

országok, új gazdasági hatalmak. Rendelkezzen India, Kína, Japán K-DK Ázsia gyorsan 

fejlődő országainak természeti, gazdasági és társadalmi ismereteivel. 

• Ismerje fel Ausztrália elszigetelt fekvését, ellentmondásos természeti adottságait és 

következményeit, Óceánia speciális fekvésének gazdasági, társadalmi és környezeti 

következményeit. Rendelkezzen az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi 

jellemzésének; az ózonréteg-elvékonyodás okainak és következményeinek tudásával; 

az Antarktika szerepével, a kutatóállomások jelentőségével. 

• Tudja Európa szerkezetalakító folyamatát és a külső erők felszíni következményeit, a 

domborzati adottságait. Lássa meg Európa éghajlatát, a nyitottság hatását, a természeti 

adottságok szerepét a társadalmi-gazdasági életben. 

• Ismerje fel Európa változó társadalmi erőforrásait, az elöregedő társadalom gazdasági 

következményeit, az új válságjelenségeket; a transzkontinentális infrastruktúra 

szerkezetét. Értse az Európai Unió földrajzi lényegét, az országok és térségek változó 

szerepét az integrációs folyamatban. 

• Ismerje fel a tenger, a tagolt partvidék szerepét, az életmódra gyakorolt hatását. 

Rendelkezzen az északi fekvés következményeivel, az eltérő jellegű természeti tájak 

ismeretével, az adottságaikhoz igazodó munkamegosztással. Ismerje Dél-Európa 

természetföldrajzi jellemzését; az országok gazdasági életét, a szolgáltató ágazatok 

súlyát. Ismerje fel a Balkán-térségben a természetföldrajzi jellemzőket, a 

karsztvidékeket; a kultúrák találkozási következményeit. 

• Tudja a nyugati fekvés földrajzi következményeit, Nyugat-Európa természetföldrajzi 

jellemzését. Ismerje fel a fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek 

fogyásának következményeit. Értelmezze a bányavidékek és ipari körzetek átalakulási 

folyamatát és a gazdasági szerkezet modernizációját, a szélenergia-hasznosítást. Legyen 

tisztában Nyugat-Európa meghatározó országaival, az Egyesült Királysággal és 

Franciaországgal. Ismerje K-Európa természeti és társadalmi jellemzőit. 
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• Ismerje fel, hogy Oroszország európai és ázsiai erőközpont, melyek a sokszínű 

természeti és társadalmi alapjai, a nagy területi fejlettség különbségei.  Ismerje a tanult 

topográfiai fogalmakat. 

 

Informatika: 

• Elmélet 

o Informatikai eszközök használata 

o Az információ továbbítása. Jelrendszerek. Az információátadás folyamata. Jelek 

csoportosítása. Bináris jelrendszer. Kódolás, dekódolás. Kódolás a kettes 

számrendszer alkalmazásával. Adatmennyiség. 

o Hardvereszközök (processzor, memória, monitor, nyomtató, háttértárolók) 

tulajdonságai. 

o Ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet 

kialakítása. 

o Operációs rendszer kezelése. Mappa tartalmának különböző megjelenési formái. 

Mozgás a háttértárolókon. Programok indítás, társítás. Állományok keresése. 

Helyettesítő karakterek. 

o Tömörítés fogalma, vírus fogalma, hatása. 

o Infokommunikáció 

o Számítógépes hálózatok, elnevezések, helyi, városi és kiterjedt hálózatok, 

hálózatok. topológiája. Az internetről. A böngészés. Az internet története. 

Protokoll fogalma. Az internet szolgáltatásainak ismertetése. Netikett. 

Hipertext, kapcsolódási pont fogalma. 

o Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

o Algoritmusok alkalmazása. Feladatok lépésekre bontása. Egymásba ágyazott 

ciklusok. 

o Paraméter fogalma. Elágazás a programban. 

o A kézikönyvtár könyvtípusai. 
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• Gyakorlat: 

o Alkalmazói ismeretek- Dokumentumkészítés 

▪ Szöveg írása, javítása. 

▪ Betűformázás, bekezdés- és oldalformázás. 

▪ Alakzatok rajzolása és módosítása. 

▪ Alakzatok másolása, áthelyezése, tükrözése, fogatása, sorrendjének 

megváltoztatása. 

▪ Szimbólumok beszúrása és formázása. 

▪ Képek beillesztése. 

▪ Kép tulajdonságainak megváltoztatása. 

o Egyszerű bemutató készítése. 

▪ Diák elrendezésének módosítása, szöveg bevitele, kép beillesztése, 

formázása. 

▪ Táblázatok, Smart ábrák, grafikonok a bemutatóban. 

▪ Áttűnések, animációk beállítása. 

▪ Bemutató mentése, diáinak nyomtatása. 

o Informatikai eszközök használata 

o Operációs rendszer kezelése. 

o Állományok keresése, tömörítése. 

o Vírusirtó kezelése. 

o Infokommunikáció 

▪ A böngészőprogram kezelése Mentés és keresés a weben. Tematikus és 

kulcsszavas keresők használata. Hivatkozásgyűjtemények használata. 

▪ Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

▪ Eljárások készítése, módosítása. Rekurzív eljárások készítése. 

Paraméteres eljárások készítése és használata. Feltételvizsgálat a ha 

utasítással. 
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Testnevelés: 

• Természetes és nem természetes mozgások: 

o A tanítási órákon a gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő 

intenzitású végrehajtása. 

o 8-10 gyakorlatból álló önálló bemelegítés végrehajtása. 

o A gimnasztikában használt alapvető szakkifejezéseinek megértése, 

rendgyakorlatok ismerete. 

o A helyes testtartás megőrzését, illetve fejlesztését célzó gerinctorna gyakorlatok 

ismerete. 

• Sportjátékok: (kosárlabdázás, röplabdázás és labdarúgás) 

o A tanév során tanult technikai elemek bemutatása, alapvető játékszabályok 

ismerete, taktikai elemek használata játékszituációkban. 

• Atlétikai jellegű feladatok: 

o 40 m-es fokozó futások bemutatása térdelőrajttal, a váltófutás technikájának 

elsajátítása. 

o Lányok 6 percig, fiúk 8 percig legyenek képesek folyamatosan futni. 

o Helyből távolugrásnál a lányok érjenek el minimum 140 cm-es, fiúk 160 cm-es 

eredményt. 

o Távolugrás (guggoló- vagy lépő technika) és magasugrás (ollózó és hasmánt 

technika) bemutatása. Az ugrás eredményében a tanuló mutasson fejlődést 

önmagához viszonyítva előző tanévhez képest. 

o A súlylökés technikájának elsajátítása és bemutatása helyből. 

• Torna jellegű feladatok: 

o Talajgyakorlat – a kötelező és választható elemekből önálló gyakorlat 

összeállítása és bemutatása (5 elem) 

o Szekrényugrás – Keresztbe állított, 4 részes ugrószekrényen guggoló átugrás 

bemutatása, hosszába állított ugrószekrényről homorított leugrást, valamint 

leterpesztés bemutatása. 

o Gerenda (lányoknak) – Járások és fordulások lábujjhegyen és guggolásban, 

lábtartáscsere, mérlegállás, homorított leugrás bemutatása alacsony gerendán 
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o Gyűrű (fiúknak) – Alaplendület, zsugorlefüggés, lendület előre 

zsugorlefüggésbe, homorított leugrás bemutatása. 

o Kötél- és rúdmászás – Mutasson fejlődést önmagához viszonyítva az előző 

tanévhez képest. 

o Aerobik – Az alaplépésekből álló, tanév során tanult 32 ütemű step aerobik 

koreográfia bemutatása zenére. 

o Ugrókötél-gyakorlatok bemutatása (minimum 6 különböző technikai elem) 

• Alternatív környezetben űzhető sportok: 

o A választott aktivitások (asztalitenisz, tollaslabda, floorball, trambulin, téli 

játékok hóban és jégen, turul) játékszabályainak, játékmenetének, technikai-

taktikai elemeinek ismerete és alkalmazása. 

o A kerékpározás kresz szabályainak ismerete és alkalmazása a közlekedésben. 

• Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok: 

o Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható szintű bemutatása. 

o A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 

alkalmazása. 

o Dzsúdó: Mini küzdelmekben a küzdőmozgás és fogáskeresés bemutatása 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

• A háztartás elektromos, víz, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek ismerete. A 

használatukkal járó veszélyek és környezeti hatások tudatosulása. 

• Tudja a háztartási hulladékok kezelésének lehetőségeit. 

• Ismeri a szelektív hulladékgyűjtés legfontosabb szabályait. 

• Tisztában van a KRESZ kerékpárosokra vonatkozó szabályaival. 

• Ismerje a gép fogalmát. Ismerje a kerékpár és az autók felépítését, a négyütemű motor 

működését. 

• Ismerje a kerékpár karbantartás fontosságát és lépéseit. 

• Legyen tájékozott a helyi közlekedési környezettel. 

• Használni tudja a papíralapú és elektronikus menetrendeket. 
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• Ismeri az irányítástechnika és automatizálás alapjait. 

• Tud beszélni a továbbtanulás helyi lehetőségeiről. 

• Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkákról, foglalkozásokról, szakmákról 

széles látókörrel rendelkezik. 

 

Rajz és vizuális kultúra: 

• A tanuló ismerje az őskor és ókor legfontosabb művészeti alkotásait, azokról tudjon 

beszélni, ismerje fel a legfontosabb stílusjegyeket. Tudja időhöz és térhez rendelni. 

Legyen képes az ókori kultúrák alkotásait megadott szempontok szerint 

összehasonlítani és megkülönböztetni. 

• Megfigyelés után tudjon tér – forma – tónus egységében síkbeli alkotást létrehozni 

bármely tanult képzőművészeti technikával. 

• Megfigyelés után tudjon térbeli alkotást létrehozni bármely megismert téralkotási 

eljárással. 

• Ismerje a perspektíva és az axonometrikus (méretazonos) ábrázolási rendszer 

szerkesztési szabályait, tudjon összetett mértani testcsoportot több térábrázolási 

rendszerben ábrázolni (egy- és két iránypontos perspektíva, axonometrikus ábrázolási 

rendszerek). 

• Ismerje az írott média megjelenési formáit és kifejezőeszközeit és tudja értékelni és 

véleményezni. Ismerje a reklám természetét, tudja értelmezni, elemezni. 

• Tudjon projektmódszerrel önállóan tárgyat alkotni (tervezéstől a kivitelezésig). 

 

Ének-zene: 

• Az énekes anyagból 10 dalt emlékezetből énekelnek. 

• Népdalok, más népek dalai 

• Műdalok a romantika korából 

• Egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása 

• Ritmusimprovizáció 

• Kis és nagy szext 
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• Kis és nagy szeptim hangközök 

• Zenei írás, olvasás 2 #, 2b 

• Romantika kora, zeneszerzői, művek, műfajok és formák 

• Romantikus zenei szemelvények felismerése 

 

Etika: 

• A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett 

képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára. 

• Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire. 

• Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek 

kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit. 

• Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért. 

• Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik 

alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi 

szabályoknak. 

• Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért 

erőfeszítéseket kell tennie. 

• Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága 

egyúttal felelősséggel is jár. 

• Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának 

megőrzésére. 

• Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. 

• Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. 

• Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami 

konfliktusok forrása lehet. 
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8. évfolyam 

Irodalom: 

• Rövid szöveg értelmezése szövegértő feladatsor segítségével 

• Novella, elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat, egyperces novella műfaji 

rendszerezése Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Mikszáth Kálmán, Örkény István 

műveiben 

• Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (a mű sok szempontú megközelítése, a komikum, a 

műfaj jellemzői) 

• Tamási Áron: Ábel a rengetegben (a mű sok szempontú megközelítése, mikor és hol 

játszódik a cselekmény, a narráció sajátosságai, elbeszélői  nézőpont) 

• Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (a mű sok szempontú megközelítése, alapvető 

emberi helyzetek értelmezése, a szereplők jellemzése) 

• Stílusirányzatok a 20. század elején (impresszionizmus, szimbolizmus) 

• Alapvető lírai témák és műfaji sajátosságok felismerése (természet, évszakok, 

napszakok, szülőföld, haza, család, szerelem, háború, szabadság, öntudat, költősors) 

• Radnóti Miklós: Nem tudhatom (a vers sok szempontú megközelítése, elemzése, 

költősors), memoriter 

• József Attila: Születésnapomra, memoriter (a mű sok szempontú megközelítése, 

elemzése, költősors) 

• A drámai műfajok ismerete, azok jellemzői. 

 

Magyar nyelv: 

• Tollbamondás, az alapvető helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

• A közéleti kommunikáció helyzeteinek felismerése és műfajai (vita, felszólalás, 

köszöntő, ünnepi beszéd) 

• A kommunikációs céloknak megfelelő szövegek írása (önéletrajz, riport, hír, tudósítás, 

interjú) 

• Az idézés mondatformái és szabályai 

• A mondatközi és mondatvégi írásjelek helyes használata 
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• Az összetett szavak fajtái és helyesírásuk 

• A szóképzés típusainak ismerete 

• Az összetett mondatok fajtái, elemzése, ábrázolása 

• A magyar nyelv eredete és helye a nyelvek között, nyelvemlékeink ismerete 

 

Történelem: 

• Írásbeli 

o Ismerje a nagy történelmi korszakokat, tudjon időrendbe sorolni történelmi 

eseményeket, tudja elhelyezni a tanult történelmi eseményeket időben (évszám) 

o topográfiai ismeretek: a tanult eseményeket tudja térben is elhelyezni 

o a tanév során tanult történelmi fogalmak ismerete, használata 

o a kiemelkedő történelmi személyek felismerése, történelmi jelentőségük 

ismerete 

o gondolattérkép segítségével egy-egy történelmi eseménysor bemutatása 

o a tanult történelmi korszak egy történelmi forrásának értelmezése (kép, szöveg, 

térkép, diagram, grafikon) 

o rövid szöveges válasz keretében egy-egy egyetemes történelmi és magyar 

történelmi esemény bemutatása 

• Szóbeli 

o Egyetemes történelem 

▪ A kétpólusú világ kialakulása 

▪ A kettéosztott Európa 

▪ A gazdaság két útja: piacgazdaság és tervgazdaság 

▪ A hidegháború forró pontjai 

▪ Az enyhülés kezdete 

▪ A szovjet típusú rendszer összeomlása 

▪ A Szovjetunió és Jugoszlávia fölbomlása 

▪ Az Európai Unió létrejötte és működése 

▪ Közelmúlt háborúi (Közel-Kelet, Afganisztán, Irak, Irán) 

▪ A globalizáció előnyei és hátrányai 
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o Magyar történelem 

▪ Magyarország 1945-1948 

▪ A kommunista diktatúra: Rákosi 

▪ Az 56-os forradalom és szabadságharc 

▪ A kádári konszolidáció 

▪ A rendszerváltás 

▪ A demokratikus jogállam megteremtése 

▪ Magyarország csatlakozása a NATO-hoz és az Európai Unióba 

▪ Gazdasági élet és a jogi intézményrendszer a mai Magyarországon 

▪ Alapvető emberi jogok 

▪ A demokratikus állam működésének alapelvei 

o Forrás: 

▪ A tanult történelmi korszak egy történelmi forrásának értelmezése (kép, 

szöveg, térkép, diagram, grafikon) 

 

Matematika: 

• Gondolkodási módszerek 

o  Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás. 

o  Szövegértelmezés egyszerű esetekben. 

o  A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén. 

o  Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset 

felsorolása. 

• Számtan, algebra 

o  Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális 

számkörben. 

o  Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. 

o  Elsőfokú egyenletek megoldása. 

o  Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 
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• Összefüggések, függvények, sorozatok 

o  Az ax+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén. 

• Geometria 

o  Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata. 

o  Adott pont eltolása adott vektorral. 

o  Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban. 

o  Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül). 

• Valószínűség, statisztika 

o  Relatív gyakoriság. 

o  Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét 

adathalmazban. 

o Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben. 

 

Biológia: 

• Szépség, erő, egészség 

o Az emberi test síkjai, szimmetriája, formavilága, esztétikuma. 

o A bőr felépítése és funkciói. 

o A bőr szerepe a külső testkép kialakításában: a bőr kamaszkori változásainak 

okai, következményei. 

o A bőr- és szépségápolás. 

o A bőr védelme; bőrsérülések és ellátásuk. 

o Bőrbetegségek (bőrallergia, fejtetvesség, rühatka, gombásodás). 

o A mozgásszervrendszer aktív és passzív szervei. Az ember mozgásának fizikai 

jellemzése (erő, munkavégzés). 

o A csontok kapcsolódása.  Az ízület szerkezete. A porcok szerepe a mozgásban. 

o Mozgássérülések (ficam, rándulás, törés) ellátása, mozgásszervi betegségek 

(csípőficam, gerincferdülés, lúdtalp) és megelőzésük. 

o A mozgás, az életmód és az energia-szükséglet összefüggései. 
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• A szervezet anyag- és energiaforgalma 

o Az élőlényeket felépítő szervetlen és szerves anyagok (víz, ásványi anyagok, 

szénhidrátok, zsírok és olajok, fehérjék, vitaminok) szerepe. 

o A tápcsatorna részei és szerepük a tápanyagok emésztésében és felszívódásában. 

o Az egészséges táplálkozás jellemzői (minőségi és mennyiségi éhezés, 

alapanyagcsere, testtömeg-index, normál testsúly). 

o A vér és alkotóinak szerepe az anyagszállításban. 

o A légzési szervrendszer részei és működésük. Hangképzés és hangadás. 

o A keringési rendszer felépítése és működése. 

o A táplálkozás és a légzés szerepe szervezet energiaellátásában. 

o A vér szerepe a szervezet védelmében és belső állandóságának fenntartásában. 

Immunitás, vércsoportok. A védőoltások jelentősége. 

o A kiválasztásban résztvevő szervek felépítése és működése. 

o A vízháztartás és a belső környezet állandósága. A só- és vízháztartás 

összefüggése. 

o Vérzéstípusok - vérzéscsillapítások. 

o Légzőszervi elváltozások, betegségek megelőzése. 

o A szív és az érrendszeri betegségek tünetei és következményei. 

o Az alapvető életfolyamatok (légzés, pulzusszám, vérnyomás, testhőmérséklet és 

vércukorszint) szabályozásának fontossága a belső környezet állandóságának 

fenntartásában. 

o A rendszeres szűrővizsgálat, önvizsgálat szerepe a betegségek megelőzésében. 

o Betegjogok: az orvosi ellátáshoz való jog; háziorvosi és szakorvosi ellátás. 

• A belső környezet állandóságának biztosítása 

o A környezeti jelzések érzékelésének biológiai jelentősége. 

o A hallás és egyensúlyozás, a látás, a tapintás, az ízlelés és a szaglás érzékszervei. 

o Az idegrendszer felépítése; a központi és a környéki idegrendszer főbb részei, 

az egyes részek Az idegsejt felépítése és működése. 

o A feltétlen és a feltételes reflex. 

o A feltételes reflex, mint a tanulás alapja. 
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o Az alapvető életfolyamatok (légzés, pulzusszám, vérnyomás, testhőmérséklet és 

vércukorszint) szabályozásának működési alapelve. 

o Az alkohol egészségkárosító hatásai. 

o A lágy és kemény drogok legismertebb fajtái, hatásuk az ember idegrendszerére, 

szervezetére, személyiségére. A megelőzés módjai. 

• A fogamzástól az elmúlásig 

o A férfi és a nő szaporodási szervrendszerének felépítése és működése. 

o Elsődleges és másodlagos nemi jellegek. 

o A nemi hormonok és a pubertás. 

o Az ivarsejtek termelődése, felépítése és biológiai funkciója. 

o A menstruációs ciklus. 

o A fogamzásgátlás módjai, következményei. 

o Az abortusz egészségi, erkölcsi és társadalmi kérdései. 

o A nemi úton terjedő betegségek kórokozói, tünetei, következményei és 

megelőzésük. 

o A fogamzás feltételei, a méhen belüli élet mennyiségi és minőségi változásai, a 

szülés/születés főbb mozzanatai. 

o A méhen kívüli élet főbb szakaszainak időtartama, az egyed testi és szellemi 

fejlődésének jellemzői. 

o A serdülőkor érzelmi, szociális és pszichológiai jellemzői. 

o A személyiség összetevői, értelmi képességek, érzelmi adottságok Az önismeret 

és az énfejlesztés fontossága. 

o Leány és női, fiú és férfi szerepek a családban, a társadalomban. 

o A családi és az egyéni (rokoni, iskolatársi, baráti, szerelmi) kapcsolatok 

jelentősége, szerepük a személyiség fejlődésében. 

o A viselkedési normák és szabályok szerepe a társadalmi együttélésben. 
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Kémia: 

• Ismerje a következő fogalmakat, anyagokat, változásokat: 

o Egyesülés, bomlás, gyors és lassú égés, oxidáció, redukció, pH, sav, lúg, 

közömbösítés 

o Szerves vegyület, alkohol, szerves sav, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje, dohányzás, 

alkoholizmus, drog. 

o H2, légköri gáz, természetes és mesterséges víz, ásvány, érc, levegőszennyezés, 

vízszennyezés. 

o Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis energia, földgáz, 

kőolaj, szén, biomassza, mész, körfolyamat, kristályvíz. 

o Vízkőoldó, zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, vízkeménység, 

csomagolóanyag, műanyag, szelektív gyűjtés, nemesfém, permetezőszer, 

műtrágya, várakozási idő, adagolás, szárazelem, akkumulátor. 

• Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület 

tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban 

előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait. 

• Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik. 

• Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is 

kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakorlati 

szempontból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában. 

• Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a 

kémiával kapcsolatos jelenségek elemzésekor. 
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Fizika: 

• A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges 

szkepticizmusa. Tudja, hogy ismeretei és használati készségei meglévő szintjén további 

tanulással túl tud lépni. 

• Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a 

technika, értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet 

szempontjából. Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére. 

• Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos 

ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. 

• Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb 

összefüggések felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket. 

• Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyarapításában, 

ismerje a fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény alapvető tulajdonságait. 

• Ismerje az elektromossággal kapcsolatos biztonsági szabályokat, az elektromos áramkör 

részeit, képes legyen egyszerű egyenáramú áramkörök összeállítására, és azokban az 

áramerősség mérésére. 

• Tudja, hogy az áramforrások mezőjének kvantitatív jellemzője a feszültség. 

• Tudja, hogy az elektromos fogyasztón energiaváltozás és átalakulás jön létre. 

• A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni. 

• Tudja, hogy az elektromos mező bármilyen módon történő előállítása terheli a 

környezetet. 
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Földrajz: 

• Ismerje Közép-Európa regionális sajátosságait, a Kárpát-medence vidék tipikus tájait és 

Magyarország fő természeti-társadalmi-gazdasági jellemzőit, jelenségeit, folyamatait és 

összefüggéseit. Tudja példákkal alátámasztani a kontinensrész sajátos gazdasági 

fejlődésének meghatározó összetevőit. A történelmi és a politikai változások, a 

történelmi hagyományok szerepét a társadalmi-gazdasági életben. 

• Bizonyítsa a hegyvidéki Közép-Európa természetföldrajzi jellemzői társadalmi életet 

befolyásoló hatásait; a tej- és az erdőgazdaság, az idegenforgalom meghatározó 

szerepét, Közép-Európa gazdasági-társadalmi élet feltételeit. 

• Legyen tisztában a közép-európai országok összefonódó gazdasági múltjával és 

jelenével, a vegyipari és a gépipari kapcsolatrendszerekkel. Ismerje Lengyelország, 

Csehország és Németország földrajzát. 

• Hasonlítsa össze az alpi és a kárpáti országok természet- és társadalom-földrajzi 

jellemzőit, Ausztria, Szlovénia és Szlovákia földrajzi jellemzőit. Jellemezze Románia 

gazdaságát; Erdély és Partium területét, Ukrajna és Kárpátalja földrajzi tulajdonságait. 

Tudja Horvátország és Szerbia, a Vajdaság, Délvidék magyarlakta termékeny tájának 

földrajzi jellemzését. 

• Kapcsolja össze a Kárpát-medence szerkezetét, domborzatát a földtani fejlődési 

folyamatokkal. Értelmezze a medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességeit. 

Ismerje fel a medencejelleg társadalmi hasznosítását, a tájátalakítást és 

következményeit, a Kárpát-medencei népesség összetételét, Magyarország határán túli 

néprajzi tájegységeket és népszokásaikat. 

• Ismerje Magyarország medencei fekvésének következményeit, az alföldi, a dombvidéki 

és a középhegységi nagytájak természet- és társadalom-földrajzi jellemzését. 

Értelmezze a magyar nemzeti kultúrát, a néprajzi csoportok hagyományait; a magyar 

földrajzi felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményeit. Ismerje a 

természeti, kulturális és történelmi értékvédelmet, hasonlítsa össze a védettség 

különböző fokozatait és jellegét. 

• Értelmezze a népességfogyást; a népességszám-csökkenésnek és a társadalom 

öregedésének okait, következményeit, népességszerkezetét. Ismerje a településfajtákat, 
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a településhálózat átalakulását. Jellemezze a régiókat és Budapestet, a falusias térségek 

válsághelyzetét, felzárkózásuk lehetőségeit. 

• Elemezze Magyarország gazdasági szerkezetét; a fejlettség és az életmód kapcsolatát, a 

fogyasztási szokások változását. Tudja az átmenő forgalom jellemzőit és 

infrastruktúráját; a külgazdasági kapcsolatokat; az idegenforgalom szerepét a 

gazdaságban. Ismerje a mezőgazdasági termékeket, élelmiszereket, ételeket; a 

hagyományok alapjait, a magyar mezőgazdaság helyét a globális gazdaságban, európai 

integrációban. 

• Ismerjék a tanult topográfiai fogalmakat. 

• Ismerjék a gazdasági tevékenységekkel összefüggő környezeti problémákat, azok okait 

és mérséklésük lehetőségeit. 

 

Informatika: 

• Elmélet: 

o Alkalmazói ismeretek- Dokumentumkészítés 

o A számítógép történetéről. A számítógépek története, generációi. 

o Infokommunikáció 

▪ Az elektronikus levelezés. Az elektronikus levelezés előnyei. Az e-mail 

cím felépítése. 

▪ Levelezőprogramok alapvető feladatai. 

o Könyvtárhasználat 

▪ Könyvtári katalógusok. A szakkatalógus és a tárgyszó katalógus. 

Forrásjegyzék készítése 

• Gyakorlat: 

o Alkalmazói ismeretek- Dokumentumkészítés 

▪ Szövegszerkesztés 

▪ Szöveg formázása, a helyesírás ellenőrzése. 

▪ Szöveg átrendezése, keresés és csere. 

▪ Szegély és mintázat. 

▪ Felsorolás és számozás. 

▪ Tabulátorok használata. 
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o Táblázatkezelés 

▪ Táblázatok létrehozása. 

▪ Mozgás és kijelölés a táblázatban. 

▪ Sorok, oszlopok beszúrása és törlése. 

▪ Oszlopszélesség állítása. 

▪ Cellák egyesítése. 

▪ Táblázat formázása. 

▪ Hivatkozások, képletek, egyszerűbb függvények beszúrása. 

▪ Függvény beillesztésének lépései. 

▪ A SZUM, az ÁTLAG, a MIN, a MAX és a HA függvények használata. 

▪ Cellahivatkozások képletekben. 

▪ Diagramkészítés lépései. 

▪ Adott feladathoz tartozó diagramtípus kiválasztása. 

▪ Diagram egyes részeinek formázása 

o Az információs társadalom 

▪ Weblapok tervezése, formázása, mentése. 

▪ Képek beillesztése a weblapra, azok formázása. 

▪ Hivatkozások készítése. 

o Infokommunikáció 

▪ Elektronikus levelezés. 

▪ Levél írása, küldése, fogadása. 

▪ Válaszadás. 

▪ Levél továbbítása. 

▪ Mellékletek csatolása, fogadása. 

▪ Címjegyzék használata. 

▪ Levelek törlése, mentése. 
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Testnevelés: 

• Természetes és nem természetes mozgások: 

o A tanítási órákon a gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő 

intenzitású végrehajtása. 

o 10-12 gyakorlatból álló önálló bemelegítés végrehajtása. 

o A gimnasztikában használt alapvető szakkifejezéseinek megértése, 

rendgyakorlatok ismerete. 

o A helyes testtartás megőrzését, illetve fejlesztését célzó gerinctorna gyakorlatok 

ismerete. 

• Sportjátékok: (kosárlabdázás, röplabdázás és labdarúgás) 

o A tanév során tanult technikai elemek bemutatása, alapvető játékszabályok 

ismerete, taktikai elemek használata játékszituációkban. 

o Atlétikai jellegű feladatok: 

o 600 m-es és 750 m-es síkfutás időre, a váltófutásnál egy- és kétkezes váltás 

bemutatása. 

o Lányok 9 percig, fiúk 12 percig legyenek képesek folyamatosan futni. 

o Helyből távolugrásnál a lányok érjenek el minimum 160 cm-es, fiúk 180 cm-es 

eredményt. 

o Távolugrás (guggoló- vagy lépő technika) és magasugrás (flop technika) 

bemutatása Az ugrás eredményében a tanuló mutasson fejlődést önmagához 

viszonyítva előző tanévhez képest. 

o A súlylökés bemutatása, a tanuló mutasson fejlődést a távolságban önmagához 

viszonyítva előző tanévhez képest. 

• Torna jellegű feladatok: 

o Talajgyakorlat – a kötelező és választható elemekből önálló gyakorlat 

összeállítása és bemutatása (6 elem) 

o Szekrényugrás – Keresztbe állított, 4 részes ugrószekrényen guggoló átugrás 

bemutatása, hosszába állított ugrószekrényről homorított leugrást, valamint 

leterpesztés bemutatása. 
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o Gerenda: Járások és fordulások lábujjhegyen és guggolásban, lábtartáscsere, 

érintőjárás, mérlegállás, homorított leugrás bemutatása magas gerendán 

o Gyűrű (fiúknak) – Alaplendület, zsugorlefüggés, lendület előre 

zsugorlefüggésbe, homorított leugrás bemutatása. 

o Kötél- és rúdmászás – Legyen képes testsúlyát néhány másodpercig megtartani 

a szeren függeszkedésben, mutasson fejlődést önmagához viszonyítva az előző 

tanévhez képest. 

o Aerobik – Az alaplépésekből álló, tanév során tanult 32 ütemű step aerobik 

koreográfia bemutatása zenére. 

o Ugrókötél-gyakorlatok bemutatása (minimum 8 különböző technikai elem) 

• Alternatív környezetben űzhető sportok: 

o A választott aktivitások (asztalitenisz, tollaslabda, floorball, trambulin, téli 

játékok hóban és jégen, turul) játékszabályainak, játékmenetének, technikai-

taktikai elemeinek ismerete és alkalmazása. 

 

Vizuális kultúra: 

• A tanuló ismerje a középkor (romantika, gótika) és az újkor (reneszánsz, manierizmus, 

barokk) legfontosabb művészeti alkotásait, azokról tudjon beszélni. Ismerje a korszakok 

kialakulásának történelmi és társadalmi hátterét, tudja a műalkotásokat időhöz és térhez 

rendelni. Legyen képes a legjelentősebb alkotásokat felismerni, megadott szempontok 

szerint összehasonlítani. 

• A tanuló ismerje az klasszicizmus, a romantika és az impresszionizmus, 

posztimpresszionizmus leghíresebb alkotóit és alkotásait. Tudja azokat időrendben 

elhelyezni, stílusjegyeit műfajokhoz kötötten felismerni, azokat összehasonlítani. 

Tudjon egy-egy korszakot társadalmi környezetével együtt értelmezni, összefüggő 

kiselőadásban bemutatni. 

• A tanuló ismerje 19-20. század fordulójának irányzatait és a 20. századi kortárs 

képzőművészeti irányzatokat, leghíresebb alkotóit és alkotásait. Tudja azokat 

időrendben elhelyezni, stílusjegyeit műfajokhoz kötötten felismerni, azokat 

összehasonlítani. Tudjon egy-egy korszakot társadalmi környezetével együtt 
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értelmezni, összefüggő kiselőadásban bemutatni. Legyen rálátása a művészeti stílus és 

a kor társadalmi berendezkedésének összefüggéseire (történelem). 

• Megfigyelés után tudjon tér – forma – tónus egységében síkbeli alkotást létrehozni 

bármely tanult képzőművészeti technikával. 

• Megfigyelés után tudjon összetett térbeli alkotást létrehozni bármely megismert 

téralkotási eljárással. 

• Tudja alkalmazni a nézőpontnak megfelelő térábrázolási szabályokat, hozzon létre 

alkotást. 

• Ismerje az írott média és mozgóképi közlésmód megjelenési formáit, kifejezőeszközeit, 

tudja elemezni, értékelni és véleményezni. 

• Tudjon önállóan projektmódszerrel tárgyat alkotni (tervezéstől a kivitelezésig). 

 

Ének-zene: 

• Az énekes anyagból 15 szemelvényt emlékezetből énekelnek. 

• Egyszerű ritmusgyakorlatok 

• Ritmusimprovizációk 

• Neoklasszicizmus, folklorizmus 

• Zenei írás, olvasás 

• Hangközök, hangsorok 

• Homofónia- polifónia 

• Impresszionizmus a zenében és a festészetben 

• A XX. sz. zeneszerzői 

• Az elmúlt 3 év zenei korszakainak rendszerezése, ismétlése 
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Etika: 

• Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik, 

nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. 

• Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire. 

• Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek 

kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit. 

• Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja 

viselni az értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget. 

• Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket 

hozni. 

• Kialakultak benne az európai identitás csírái. 

• Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

• Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága 

egyúttal felelősséggel is jár. 

• Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának 

megőrzésére. 


